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"בהדרכת התבונה אנו מעדיפים טוב 
גדול יותר בעתיד על פני טוב קטן 
בהווה, ורע קטן יותר בהווה על פני רע 

1גדול בעתיד."
 

 מבואא. 

 מצפוןפתח קווי תחבורה יעילים להמדינה על לפיה שצפון הארץ מעוניין לקדם מדיניות מארגון פלוני  

סוימת מ תמיכהב ותזכל פעילות ותשנ כמה לאחרהצליח  ,בעל מספר מאות חברים ,הארגון. למרכזה הארץ

הארגון מעוניין לפרוץ לתודעה הציבורית ולנסות לממש את  .לגייס כמות נכבדה של כספיםו הציבורבקרב 

פרסומת  היאהארגון  את מדיניות ציגשתהאם פרסומת  .זיהיווטלהצגת פרסומת בערוץ  עזרתמדיניותו ב

                                                           


האוניברסיטה העברית בירושלים. המאמר נכתב במהלך היותי תלמיד שנה ג'  , הפקולטה למשפטים,תלמיד לתואר שני  
לד"ר אמנון רייכמן על השיחות המעניינות אני מודה אוניברסיטת חיפה. פקולטה למשפטים בוחבר מערכת הארת דין ב
לסגן העורך שי אוצרי על הערותיו ודמת של המאמר והחיצוני על הערותיו המועילות לטיוטה קומאירות העיניים, לקורא 

 .ליווי המסור של המאמר עד לפרסומוועל ההבונות 
1
 (.2004)מלטינית ירמיהו יובל תרגם, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  66משפט  אתיקהברוך שפינוזה   
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להגדרת פרסומת פוליטית  הראויים ובכלל מה המבחנים ?חוקתי סורי? האם האשידורבפוליטית האסורה 

   אסורה?

 3ולאחר מכן בפרשת המפקד הלאומי. 2הפרסומות הפוליטיות עלתה בפרשת חינוך לשלום שאלת  

בהלכה שיצאה מתחת ידי בית המשפט שלפיה האיסור על פרסומות ות בעייתיברשימה זאת אצביע על ה

 צביע על ארבעה כשליםא 4.פוליטיות במתכונתו הקיימת עומד במבחני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

כשל האפקט המצנן, כשל הזירה הפוליטית, כשל הפגיעה  :ובתוצאות הנובעות ממנו פסק הדיןבהנמקת 

לאחר מכן אציע  .חנה בין הפרסומת הפוליטית לבין הפרסומת המסחריתבהבעניים וכשל במבחנים ל

  .פתרונות לכשלים אלה

הביטוי  להבחנה בין המבחנים כמו גם  , בפרק ב' לרשימה,שתי הפרשותבהצגת  אפתחאת הדיון   

 .בהןביטוי המסחרי שנקבעו להפוליטי 

את  ,ט בעניין המפקד הלאומיהחלטת בית המשפבכשלים  הארבע עלשל הרשימה אצביע  'ג פרקב  

 :)להלן הגוף המופקד על התרת פרסומת לשידור על םואת השפעת הבעיות הפוזיטיביות שהם יוצרים

בו יכול ש, על הפונים הפוטנציאלים לתאגידי הטלוויזיה והרדיו ועל המרחב המוחשי והווירטואלי הצנזור(

להפעיל מקדם הגנה רחב ולפונים  ם לצנזורעמימות התיבה "פוליטי" תגרו ,כך. להתקיים חופש הביטוי

הגדרת פלטפורמת הפרסומת כזירה לא פוליטית כך, . הגדרת פרסומת כפוליטית צורךממה שנדרש ל

את  פותר אינופתרון בית המשפט  צרלהתקיים. בטווח הקיכול בו חופש הביטוי שאת המרחב  םצמצת

גע ביכולת העניים להשתלב בשיח ופהוא  וךארובטווח ה ,במדיות האחרות הפרסומות הפוליטיות בעיית

מרחב  מאפשרים פרסומתהמבחנים הקיימים להגדרת פוליטיות האטען גם שלבסוף, . והחברתי הפוליטי

 לשחיתות. רחב מה שפותח פתח לצנזור תמרון רחב

את  .פריסתוהיקף ומצמצמים את חופש הביטוי ב וגעיםכשלים פה תארבעכי  אראה 'ד פרקב  

אבקש לטעון כי  הפרדיגמאטיות לחופש הביטוי.ו התיאורטיות ההצדקות תייג דרך אספקלרהפגיעה אצי

את  יםחינצמבו יכול חופש הביטוי להתקיים, ש ממשיה וא ירטואליווה, המרחבאת ם מיצמצכשלים מה

להשתלב בשיח הפוליטי ו להתבטא העניים ביכולתפוגעים  ,הקיימים בין העשירים לעניים הכוחות פערי

 .פוליטיים באופייםלא ביטויים  תחסימל יםאומבי

הפתרונות אותם אציג פתרונות לארבעת הכשלים שתוארו.  רשימה אציע כמהל 'ה פרקלבסוף, ב  

 . המדובר בכמהתייהעלאותן לבעיות  מדויקת ,משמעית-חד ,קסם שהפעלתם תיתן תשובה אינם פתרונות

 , ואשר סוגיה מורכבת זו לבחון פט והמחוקק בבואםלהיעזר הצנזור, בית המש יםבהם יכולשכיווני מחשבה 

 .ולהעניק לו את המעמד הראוי במסגרת הסוגיה להקטין את הפגיעה בחופש הביטוי ם מטרת

  הדין-ב. הצגת פסקי

 חינוך לשלום רשת פ .3ב.

יה יהתוקפת את החלטות רשות השידור והרשות השנ של עתירה הראשון החלק אהיפרשת חינוך לשלום 

פוצלה תשדירים מהטעם שעניינם בנושא פוליטי השנוי במחלוקת ציבורית. העתירה המקורית ול לפס

                                                           
2

 .(חינוך לשלום: להלן) (2004)  409( 3פ"ד נט ), ח.ל. חינוך לשלום נ' רשות השידור 10182/03 בג"צ  
3

 .(המפקד הלאומי: להלן) (20.8.08)טרם פורסם,  לממשלה"המפקד הלאומי" נ' היועץ המשפטי  10203/03 בג"צ  
4

 .150ס"ח התשנ"ב   
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נוך לשלום בהרכב של שלושה נדונה בפרשת חי יםהספציפי כך ששאלת כשירותם של התשדירים םיילשת

עקרונית של חוקתיות הכללים מכוחם נפסלו התשדירים לשידור נידונה בפרשת ואילו השאלה ה שופטים,

  5.מפקד הלאומי בהרכב מורחב של שבעה שופטיםה

נגד החלטתו של מנכ"ל רשות  שלוש טענות עיקריות תההעל, החברה חינוך לשלום בע"מ, העותרת

אף על והוסיפה כי , בלבדמידע  הכלל השנפסל פרסומתהטענה כי , ראשית :לפסול את תשדיריה 6השידור

 העצמ פרסומתאין ב ,הוא שנוי במחלוקת ציבורית ("הסכם ז'נבה"הנושא שאליו מתייחס המידע )פי ש

החלטת מנכ"ל רשות השידור כי  העותרת טענה, שניתעניין המעורר מחלוקת.  האו צורת המבחינת תוכנ

החלטת המנכ"ל כי  העותרת טענה, שלישית לחופש הביטוי. חברהמידתית בזכות ה בלתיפוגעת פגיעה 

לשידור תשדיר אשר עסק בעידוד ביקורים בחברון  כ"להמנ שרימהווה אפליה פסולה, שכן בה בעת א

  שזהו נושא השנוי במחלוקת ציבורית. על פי  וקריית ארבע, אף

כי ההבחנה בין תשדירים ,  2-ו 1ו רשות השידור ומנכ"ל, המשיבים טענ הטענות אלל בהתייחס

לעמוד מפני שהתשדיר המכילים תוכן השנוי במחלוקת לבין תשדירים המכילים מידע בלבד, אינה יכולה 

הרשות  נועד ליצור הד תקשורתי וחשיפה מקסימאלית לעניין השנוי במחלוקת פוליטית עמוקה בציבור.

 כי התשדיר שנפסל יש בו משוםהצטרפה לטענות אלה והוסיפה , 3השנייה לטלוויזיה ורדיו, היא המשיבה 

-השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן)א( לחוק הרשות 46סעיף  "תעמולה מפלגתית", האסורה לשידור לפי

  .)להלן: חוק הרשות השנייה( 1990

פה אחד, וקבע כי ניתן יהיה לשדר את הפרסומת לאחר שיוכנסו בה קיבל את העתירה  בית המשפט

המסגרת הנורמטיבית העומדת בבסיס העתירה, את  בית המשפט תחילה פרסבהנמקתו  7כמה שינויים.

איפשור : הועל הרציונל שבבסיס סייגים אל 8קשורת בכפוף לסייגי החוק,עמד על חשיבות זכות הגישה לת

בחן בית המשפט את לאחר מכן  9בו "בעל המאה הוא בעל הדעה".שמצב  ומניעתשוק דעות חופשי, 

בית השאלה: מהם גדרי האיסור בהקשר זה, ומה היקף התפרסות הסייגים הקבועים בהוראות האיסור? 

לפיה בבוא בית המשפט ש  התכלית ת הספציפית של האיסורים, ניצבת חזקתכי פרט לתכלי קבע,המשפט 

לבצע את מלאכת הפרשנות בשים לב למרקם הכללי של שיטת המשפט הישראלית,  ישלפרש הוראת חוק 

ערובה, לקיומו, ולהתפתחותו של  משפטי של חופש הביטוי שהוא-שהכירה זה מכבר, בין היתר, במעמד העל

יש לתת פרשנות מצמצמת להוראות  הוסיף כי לפי גישה פרשנית זובית המשפט  10המשטר הדמוקרטי.

על בסיס כל אלה החיל בית המשפט על העניין את מבחן "המרכיב  סטטוטוריות הפוגעות בחופש הביטוי.

  הדומיננטי" שלהצגתו נפנה כעת.
                                                           

5
 לפסק דינה של השופטת נאור. 2פסקה , 3, לעיל הערה המפקד הלאומי  
6

ר המנכ"ל . בתחילה אישהתחנה הסופית, אך, להחלטה זו קדמו מספר תחנותהמנכ"ל מהווה את  על ידי פרסומתפסילת ה  
 השודר ה בשל מחאת המאזינים, לאחר שזואך נאלץ להפסיק את שידור, שינויים הלאחר שהוכנסו ב ,העותרת פרסומתאת 

, 1993-לכללי רשות השידור )תשדירי פרסומת והודעות ברדיו( תשנ"ג 7על סעיף  ביסס את הפסילה המנכ"ל .פעמים בלבד 6
על החלטת  ערר הגישה וקת פוליטית או אידיאולוגית בציבור. העותרתלפיו אין לשדר פרסומת בעניין השנוי במחלש

לעיל, ועל כן  7ועדת הערר קבעה ברוב דעות כי החלטת המנכ"ל היא סבירה, וכי נוסח הפרסומת נופל בגדר סעיף  .המנכ"ל
 .412 –411, עמ' 2, לעיל הערה חינוך לשלוםאין לשדרה. ראו 

7
הנוסח המלא של העותרים היה: "מיום  .לוו ימהשופט טירקל הסכוהנשיא ברק  ,סק הדין נכתב על ידי השופטת חיותפ  

ראשון אזרחי ישראל מקבלים את הסכם ז'נבה. עותקים של ההסכם, על כל פרטיו, יחולקו לכל בית בישראל על ידי רשות 
עת בית המשפט היה: "מיום ראשון נשלחת לכל בית ישראל הדואר. אתם תשפטו בעצמכם". הנוסח הסופי והמתוקן לפי הצ

, חינוך לשלוםהצעת הסכם ז'נבה. עותקים של ההסכם, על כל פרטיו, יחולקו לכל בית ישראל על ידי רשות הדואר". ראו: 
 .421, 413 –411, עמ' 2לעיל הערה 

8
 .חיותלפסק דינה של השופטת  7-8, פסקאות 2 , לעיל הערהחינוך לשלום  
9

 לפסק דינה של השופטת חיות. 7שם, פסקה   
10

 שם.  
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 הדומיננטי" מרכיבמבחן "ה .2ב.

 מרכיבבמבחן "ה בית המשפט ליטית השתמשפו היא פרסומת העותרים אם להכריע בשאלה כדי

לל וכ . מבחן זהשלבי(-המבחן הדו :)להלן 12עידון מסוים בתוספת 11המצוי בפסיקה קודמת הדומיננטי"

אם מדובר  שהרי אם הביטוי שבפניו הוא ביטוי פוליטי?לשאול  תחילה על בית המשפט 13.שאלות תיש

להעריך את בית המשפט  שאלה זו עלעל  להשיב  כדילא עולה שאלת האיסור לשדר כלל.  מסחרי בביטוי

ה של שקיל, ופוליטיים-האלבין החלקים  14החלקים הפוליטיים ה ביןהפרד על ידי הביטויפוליטיות 

גוברים על  ביטוי. אם המאפיינים הפוליטיים של המבחן ההפרדה( :)להלן זה כנגד זההחלקים המופרדים 

מתן , ולהפך. לאחר תפוליטי פרסומתאזי מדובר ב ,ינת עוצמתםמבח, של הביטוי פוליטיים-הא מאפייניםה

 :לשאול את השאלה השנייה בית המשפטנדרש ההפרדה מבחן  הפעלתולאחר  ,תשובה לשאלה הראשונה

להעביר מידע או לשכנע? אם מדובר בביטוי פוליטי לפי המבחן הראשון  איהאם תכלית הפרסומת ה

את הפרסומת. אם לעומת זאת מדובר בביטוי פוליטי לפי המבחן  ותכלית הפרסומת לשכנע אזי אין להציג

. הניתן לשדר, אזי גרידא להעביר מידע איתוכנה וצורתה ה 15הפרסומת מבחינת ניסוחה, תכליתוהראשון, 

, הניסוח תמבחינ הלגופ שהפרסומתבנושא פוליטי, אך אסור  עסוקל יכולה פרסומתמכאן, ניתן להסיק כי 

  16.רשכנע בסוגיה הנתונה במחלוקת פוליטית בציבותע או ישפתעמדה,  נקוטת הצורתו התוכנ

 פרשת המפקד הלאומי .0ב.

לחלקה השני של העתירה, קרי לשאלת חוקיותם של  המשפטבית  נדרש 17בפרשת המפקד הלאומי

האיסורים על שידור תשדיר פרסומת בנושא פוליטי, הקבועים בכללי רשות השידור )תשדירי פרסומת 

, ובכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומת בשידור רדיו(, 1993-ברדיו(, התשנ"ג והודעות

   .1999-התשנ"ט

                                                           
(, גישה דומה אומצה בפרשות 1992) 816( 4"ד מו)פ ,נ' רשות השידור רשף צלי 1893/92 צ"בבגהמבחן נקבע לראשונה   11

הכוללים מרכיבים  ביטוייםכי "תעמולה" עניינה  נקבעשם  .המונח "תעמולה מפלגתית" לפרשנות באשר זוליושמאי 
בהם מרכיב דומיננטי אחר, כגון חדשותי או  שאיןאפשרות ממשית  דומיננטיים של השפעה ושכנוע ברמת הסתברות של

 7012/93 צבג"(, וזוילי()להלן: 1992) 692( 2"ד מו)פ ,הבחירות המרכזית ועדתנ' יו"ר  זוילי 931/92 צ"בגראו:  אמנותי.
, 2 לעיל הערה, חינוך לשלוםראו גם:  (,שמאי( )להלן: 1994) 28 (3"ד מח)פ ,השניה לטלוויזיה ולרדיו הרשותשמאי נ' 

 לפסק דינה של השופטת חיות. 8פסקה 
12

פוליטית כל עוד מטרתה  לפיה מותר לשדר פרסומתשהעידון למבחן הרכיב הדומיננטי הוא התוספת של השופטת חיות   
  להעביר מידע ולא לשכנע.

13
בכפיפה  בית המשפט מתייחס לשתי אלו לשתי השאלות,אין התייחסות נפרדת מפקד הלאומי הו ,חינוך לשלוםפרשת ב  

 ההתבוננות במבחן "המרכיב הדומיננטי" דרך שתי השאלות עשויה לסייע לדעתי, להבנת המבחן, ולדרך הפעלתו.אחת. 
14
( 2002) 893, 887( 2"ד נו)פ ,השידורשלום נ' רשות  גוש 7144/01 צבג"משתמעות מן הפרסומת ראו:  ר גם באמירותהמדוב  

 .(גוש שלום)להלן: 
15

הכוונה לפרסומת פוליטית בטלוויזיה וברדיו, בהמשך הדיון בכל פעם שאשתמש במונח פרסומת, הכוונה לפרסומת פוליטית   
 ין אחרת.בטלוויזיה וברדיו, אלא אם כן צו

16
 ביניש. נשיאהלפסק דינה של ה 2פסקה , 3, לעיל הערה המפקד הלאומיראו   
17
פלסטיני. -"המפקד הלאומי" היא חברה פרטית שהתאגדה לצורך קידום יוזמה להסדר קבע לפתרון הסכסוך הישראלי  

המסמך ולעודד את  ןקשה לחשוף את הציבור הישראלי לתוכיוזמה גובש מסמך "הצהרת עקרונות". החברה ביהבמסגרת 
ואילו הרשות השנייה  ,פרסומת לרדיו. רשות השידור אישרה את הפרסומת החברה לצורך כך הכינה .הציבור לחתום עליו

לי טענה כי כללי רשות השידור וכל חברהעוסקת ב"נושא פוליטי ושנוי במחלוקת בציבור". ההיא בתואנה כי  הסירבה לשדר
חופש ביטוי פוליטי ולכן יש לבטלם. המשיבים טענו כי הזכות לחופש זכות לדתית ביהרשות השנייה פוגעים פגיעה שאינה מ

במת הפרסומת לא נועדה לשמש במה להשמעת ש מפנימטילה חובה על הרשות לשדר "מסרים פוליטיים"  אינההביטוי 
 ,ת היא לאפשר לרשות לגייס כספים לצורך שיפור מאזנה הכלכלימטרת הפרסומוש ומפני ,דעות פוליטיות שנויות במחלוקת

מנגנון  לגישת המשיבים,כי השידורים הרגילים הם המסגרת המתאימה להגשמת חופש הביטוי ולא תשדירי הפרסומות. ו
יחתור תחת חובת האיזון בין ההשקפות השונות לה מחויבת הרשות במסגרת  בטלוויזיה וברדיו הפרסומת הפוליטית

מנגנון הפרסומת הפוליטית עלול להעניק יתרון לא הוגן למי שמחזיקים בידם את הכוח הכלכלי מפני ש ,שידורים הרגיליםה
ראו  לא ניתן ליישם את חובת האיזון לגבי תשדירי הפרסומות.המשיבים הוסיפו כי לפרסם על פני מי שידם אינה משגת. 

 לפסק דינה של השופטת נאור.  1-13, פסקאות 3, לעיל הערה המפקד הלאומי
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וכי  18,זכות לחופש הביטויהכללים פוגעים באכן כי קבעה  ,שכתבה את דעת הרוב ,השופטת נאור

 פגיעה היאיטוי הפוליטי פגיעה בחופש הבנאור קבעה כי  השופטת 19.ביטוי פוליטיהמדובר בפגיעה בחופש ה

 21.מידתיתכדי לבדוק אם הפגיעה היא  ,מבחני פיסקת ההגבלהבחינתה בפנתה למשכך ו 20בכבוד האדם,

תנאי זה  כי השופטת נאור ציינה "בחוק", תהיההפגיעה ש דורשה בפסקת ההגבלה תנאי הראשוןל באשר

 הדורש ,תנאי השניאשר לב  23.הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית מכוח נקבעו 22הכלליםומתקיים הואיל 

השופטת   24כמדינה יהודית ודמוקרטית לא נערך דיון. הלום את ערכיה של מדינת ישראליחקיקה דבר ש

  25בתנאי השלישי הדורש כי הפגיעה תהיה לתכלית ראויה.אף ציינה כי הכללים עומדים נאור המשיכה ו

קיקת רשות השידור והרשות השנייה עומדת בלב ח 26ציינה השופטת כי דוקטרינת ההגינותבאשר לכך 

פרסומות פוליטיות  ת. לכן חסיממטרתה להבטיח "שוק רעיונות"ומאגדת את הכללים המפורטים בהם, ו

מנוע לו ,בהשתתפות בשיח הציבורי שוויוןלהבטיח קיומו של  המטרת ,חופש הביטוי תהסדרבמסגרת 

הכללים נועדו למנוע כרסום  ,לדעתה .ופיםונית על ציבור המאזינים והצהשפעה בלתי הוגנת ובלתי שווי

"פריצתה" על ידי העברת מסרים פוליטיים במסגרת  וע אתמנלו ,בתחולת דוקטרינת ההגינות בשידורים

 תשדירי הפרסומת, מסגרת שבה דוקטרינת ההגינות אינה ניתנת ליישום.

בבסיס המחלוקת זהו התנאי שעומד " ציינה השופטת, כי "תנאי המידתיות ,תנאי הרביעיל אשרב

 באשר למבחן המשנהגם  28."הקשר הרציונאליתנאי המשנה של "מתקיים בענייננו  לדידה 27בין הצדדים.

כי אין תחליף ראוי  דגישההמתקיים, לדידה של השופטת נאור ש" האמצעי שפגיעתו פחותה" של בחירת

לדעתה  30."במובן הצר -המידתיות"שעניינו  ולבסוף מתקיים גם מבחן המשנה השלישי 29לאיסור מלא.

מתקיים איזון סביר בין הפגיעה בפרט לבין היתרון החברתי הצומח מן הפגיעה. עוצמת הפגיעה בחופש 

                                                           
18
 נאור.השופטת לפסק דינה של  19פסקה שם, ב  
19

 .נאורהשופטת לפסק דינה של  20פסקה שם, ב  
20

 נאור.השופטת לפסק דינה של  25שם, פסקה   
21

 לפסק דינה של השופטת נאור. 27-59שם, פסקאות   
22

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו , ול1993-ומת והודעות ברדיו(, התשנ"גי פרסכללי רשות השידור )תשדירל הכוונה  
 .כללים( :)להלן 1999-)אתיקה בפרסומת בשידור רדיו(, התשנ"ט

23
והן של הרשות השנייה, מסמיכים את מתקין הכללים  השופטת נאור קבעה, כי סעיפי ההסמכה, הן של רשות השידור  

לפיה הכללים קבעו הסדרים ראשוניים, ש וכן תשדיר הפרסומת. זאת בניגוד לעמדת העותריםבצורה מפורשת להגביל את ת
כי לדעתה ההתבוננות על  הוציינ ,עם טענה זו התמודדהשמקומם בחקיקה ראשית ולא בחקיקת משנה. השופטת נאור 

יים להסדרים משניים איננו כי האבחון בין הסדרים ראשונומכלול חקיקת רשות השידור מלמדת בעניין ההסדר הראשוני, 
לפיו יתר פירוט בחקיקת רשות השידור, עלול להביא לסרבול מיותר, ולפגוע בשוק שנימוק פרגמטי,  היא הוסיפהחד וברור. 

 .טת נאורלפסק דינה של השופ 36-34פסקאות  , 3, לעיל הערה המפקד הלאומיראו  התקשורת שהוא דינמי באופיו ראו:
24

 לפסק דינה של השופטת נאור. 37. שם, פסקה נגד התקיימותומפני שהעותרים לא טענו  תנאי זהלא נערך דיון ב  
25

 לפסק דינה של השופטת נאור. 44שם, פסקה   
26

 דוקטרינת ההגינות מתייחסת למצב בו ישנן מספר דעות בסוגיה פוליטית, ציבורית שנויה במחלוקת. אם אמצעי תקשורת,  
הכפוף לדוקטרינה זו, מעניק במה לדעה מסוימת, הוא אינו רשאי להפלות ולמנוע משאר הדעות העיקריות את ביטוין. 

, 3 , לעיל הערההמפקד הלאומיוגם  705-706עמ' , 11, לעיל הערה זויליהבסיס הרעיוני לדוקטרינה זו הם דיני ההפליה ראו: 
 לפסק דינה של השופטת נאור.  40פסקה 

27
 לפסק דינה של השופטת נאור. 49שם, פסקה   
28

 לפסק דינה של השופטת נאור. 50קה שם, פס  
29

השופטת הוסיפה, כי לעותרת עומדות חלופות רבות לפרסום הביטוי הפוליטי במסגרות המתאימות לביטוי הפוליטי: הן   
אותן משדרות רשות השידור והרשות השנייה מכוח שמו בשידורי החדשות או במשדרים פוליטיים בשידורים עצמם, כ

עיתונות הכתובה והאלקטרונית. לכן, לגישתה ה גוןתפקידן ובכפוף לדוקטרינת ההגינות. והן, במסגרות אחרות לפרסום, כ
שוויוני על כל בעלי הדעה המבקשים אין לתת לשיקול הפגיעה בזכות החוקתית משקל כבד מפני שהפגיעה חלה באופן 

לפיה ביטול הכללים יאפשר לבעל שאת טענת העותרים  השופטת רי הפרסומת. בקביעתה זו דחתהילהתבטא במסגרת תשד
דעה פוליטית, שדעתו לא זכתה לחשיפה מספקת בשידורים הרגילים, לתת ביטוי לדעותיו במסגרת תשדירי הפרסומת. ראו: 

 של השופטת נאור. לפסק דינה 51שם, פסקה 
30

 לפסק דינה של השופטת נאור. 56שם, פסקה   
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סבירה ביחס לתועלת הצומחת לציבור מקיומה של היא והביטוי הפוליטי של העותרת אינה חמורה 

לחופש הביטוי, אך פגיעה זו כי הכללים אומנם פוגעים בזכות  סיכמה נאורהשופטת  דוקטרינת ההגינות.

 לדחות את העתירה.  יש לדעתה ולפיכך היא מידתית,

הסכים עם השופטת נאור כי דוקטרינת ההגינות והזכות לשוויון עומדים בבסיס  לוי השופט

אך ראה צורך להוסיף כי הטעם העקרוני העומד ביסוד ההסתייגות משידור  31,חקיקת רשות השידור

, או למצער מניעת ע לאינטרס הציבורי בשמירתם מאפייני השייח הפוליטי, נוגותפוליטי פרסומות

לגישתו, יש לפרש את כללי רשויות השידור במסגרת התכלית שמבקשת לחצוץ בין   32.הידרדרותם הנוספת

כי לדרך הניתוח של השופטת פרוקצ'יה,  בניגוד ,סברלוי השופט  33הביטוי הפוליטי לבין הביטוי המסחרי.

קבע כי שידורי הטלוויזיה השופט לוי  34להיבחן במסגרת פיסקת ההגבלה. פש הביטוי צריכההפגיעה בחו

ממילא מספקים במה רחבה לביטוי פוליטי, וכי יסודות התכלית הראויה והמידתיות מתקיימים באיסור 

 דחות.ידין העתירה לה לפיכך קבע השופט לוי כי 35.על הפרסומת הפוליטית

ציינה כי  אך 36,ם הניתוח של השופטת נאור, במסגרת פיסקת ההגבלה, הסכימה עבינישהנשיאה   

מכה מפורשת" סלגישתה, יש לפרש את הדרישה ל"ה 37מתקיימת. אינהלגישתה דרישת "הפגיעה בחוק" 

בחוק בהתאם למכלול נסיבות העניין ובהן טיב הזכות הנפגעת, הטעמים המונחים בבסיסה ועוצמת הפגיעה 

איסור מוחלט הפוגע באופן משמעותי  ואתשדירי פרסומת בנושאים פוליטיים ההאיסור על  גישתהל 38בה.

אין כי  השופטת ביניש הוסיפה 39.זוכה למעמד מרכזי בשיטת המשפט הישראליתשבחופש הביטוי הפוליטי 

משום "הסמכה מפורשת" בחוק לקביעת איסור כאמור  בחקיקהבסעיפי ההסכמה הכלליים הקבועים 

 מבלי כללים הותקנו ללא הסמכה מתאימה בחוק, ומטעם זה דין העתירה להתקבלבחקיקת המשנה. לכן ה

  40.אלת התכלית הראויה והמידתיות מתעוררת כללשש

והשופטת נאור, כי הזכות שנפגעה במקרה דנן, היא  ביניש , הסכימה עם הנשיאהחיותהשופטת 

 אף חיותהשופטת ההגבלה. שהפגיעה בה צריכה לעמוד בתנאי פיסקת והזכות לחופש ביטוי פוליטי, 

אין לקבל את  אמנם לגישתה 41.הסכימה עם הנשיאה כי תנאי "ההסמכה המפורשת" אינו מתקיים

)א( לחוק הרשות 86משום שסעיף  ,העתירה, ככל שהיא נוגעת להחלטת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
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מטרתה לא רק לאפשר את השוויון בגישה למדיה ושוויון בביטוי דעות, אלא  י בעיני השופט לוי הזכות לשוויוןכ חשוב לציין  
לפסק  1: שם, פיסקה גם למנוע את תופעת "העסקנות פוליטית", שמאפיינת לגישתו, את מדינה ישראל מראשית דרכה. ראו

  דינו של השופט לוי.
32

 לפסק דינו של השופט לוי. 3-2 אותשם, פסק  
33

 לפסק דינו של השופט לוי. 4שם, פסקה   
34

 לפסק דינו של השופט לוי. 5שם, פסקה   
35
 שם.  
36

. הנשיאה וזאת להבדיל מהשופטת פרוקצ'יה ,בחינת הפגיעה בזכות דרך משקפי פסקת ההגבלה םהנשיאה הסכימה לעצ  
לפסק דינה של  8לפיה הזכות לחופש הביטוי, מעוגנת בזכות לכבוד. ראו שם, פיסקה שהסכימה גם לגישת השופטת נאור 

 הנשיאה ביניש.
37

 לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 8פסקה שם,   
38

 .לפסק דינה של הנשיאה ביניש 12פסקה , שם  
39

שכן מול זכות אין מדובר באיזון אופקי,  ,לגישתה .בלב הסוגיה הנשיאה מפנה את תשומת הלב לאיזון החוקתי המצוי  
ראו: שם, ל בני החברה לקבל מידע אמין ומאוזן מכלי התקשורת. שהעותרים לחופש הביטוי עומד אינטרס ציבורי כללי 

 לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 7פסקה 
40

עוד מטרתה להעביר  לשדר פרסומת פוליטית כל לפיה מותרשהנשיאה הדגישה את ההלכה שנקבעה בפרשת חינוך לשלום   
 לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 2פסקה . שם, מידע ולא לשכנע

41
( לחוק רשות השידור ובסעיפים 2א)ב()25השופטת חיות מסכימה עם הנשיאה כי הוראות ההסמכה הכלליות שבסעיפים   

 2שת", כנדרש לפי פיסקת ההגבלה. ראו: שם, פסקה ( לחוק הרשות השנייה, אינן מהוות "הסמכה מפור2)88 -( ו6)א()24
 לפסק דינה של השופטת חיות.
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וגע לתעמולת מפלגתית הקובע הסדר ראשוני הנ יש בו משום ,)א( של אותו חוק46השנייה, המפנה לסעיף 

באשר לכללי רשות השידור הסכימה חיות עם הנשיאה אך  42איסור מפורש הרלוונטי לנשוא העתירה.

 43למחוקק לגבש הסדר סטטוטורי בעניין כדי להחיל איסורים זהים על כל שוק התקשורת. הוקרא

ם זאת לדעתה אין ע , הסכימה עם השופטת נאור, כי דין העתירה להידחות.קצ'יהופרהשופטת   

 בזכות היסוד לחופש הביטוי. פגיעהלראות בכללים האוסרים על פרסומת בתשלום של ביטוי פוליטי 

שהזכות החוקתית לחופש הביטוי אינה מולידה זכות לממש חופש זה בדרך של תשדירי  היא הסיבה לכך

, אין לגישתה 44פוליטית.מקימה חובה מצד התקשורת להעמיד במת ביטוי  אינהפרסומת בתשלום, ולכן 

רק  של פסקת ההגבלה נהענייכן שלנתח את הפגיעה בזכות לחופש הביטוי "במשקפי" פיסקת ההגבלה, 

זו לא אף על פי ש 46את הפגיעה בזכות לשוויון התחיפרוקצ'יה נ  45בהיקפה של זכות היסוד. תנכללבפגיעה ה

. השופטת פרוקצ'יה ים בזכות לשוויוןכי אין הכללים האוסרים פוגע הוקבע ,העותרים על ידי נטענה

, , אין מדובר בפגיעה הקשורה בקשר הדוק לכבוד האדםבשוויון פוגעיםהכללים אפילו היו הוסיפה כי 

כי  באופן דומה גם קבעה 47כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד: לפיכך היא מצויה מחוץ למתחם החוקתי שלו

  וכי דין העתירה להדחות. 48,בתחום המשפט המנהלי לא קמה לעותרים טענת אי שוויון והפלייה פסולה

ביע עמדה מ, הסכים עם השופטת נאור כי אין מקום לפסול את הכללים מבלי שהוא גרוניסהשופט 

הסכים עם הגישה העקרונית של שופטת הוא אף בשאלת היחס בין חופש הביטוי פוליטי לבין כבוד האדם. 

  49זכות חוקתית.פרוקצ'יה, בנוגע לקביעת קווי הגבול של 

השופט , הסכים עם פסק דינה של השופטת פרוקצ'יה, ועם הערות השופט לוי. ג'ובראןהשופט 

ג'ובראן הניח כי התקיימה פגיעה בזכות לחופש הביטוי כזכות חוקתית מוגנת, מפני שהצדדים לעתירה 

ההסדר הנוכחי נעדר  לפיהשגישת הנשיאה ל ע הוא חלק 50הסכימו בעניין, והשאיר סוגיה זו בצריך עיון.

   51הסמכה מפורשת בחקיקה ראשית.

 הדין-הכשלים בפסק ארבעתהצגת . ג

כי האיסור הקיים על שידורן של  ,הבעייתיות שעולה מקביעת בית המשפטלהציג את בפרק זה אבקש 

נובעת במידה  הבעייתיותכפי שאראה בהמשך, פרסומות פוליטיות הוא חוקתי וכן מהנמקתו לקביעה זו. 

 .המסחריביטוי הביטוי פוליטי לבין המבוטלת מעצם המבחן שקבע בית המשפט להבחנה בין  לא
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וזאת להבדיל מחוק רשות השידור, שבו לא מופיעה הוראה ממין זה. איסור מפורש זה יש בו כדי להכשיר את החלטת   
 לפסק דינה של השופטת חיות 3פסקה  שם, ראו הרשות השנייה.

43
 שופטת חיות.לפסק דינה של ה 4שם, פסקה   
44

 קצ'יה.ולפסק דינה של השופטת פר 5שם, פיסקה   
45

הניתוח החוקתי.  במסגרתשלבי ש-תהליך הבחינה הדושל לגישתה במסגרת העתירה דידן, בית המשפט מצוי בשלב הראשון   
שלום האם הכללים המונעים פרסומת בת :תשובה לשאלה ספקאמור לבשלב זה הזכות החוקתית  ףתחימת היקהליך , לכן

פרשנות הלגישתה, שאלה זו נענית על פי  ?בעניינים פוליטיים פוגעים בזכות החוקתית לחופש הביטוי פוליטי במדיום זה
לפסק דינה של השופטת  6תכליתית של הזכות לחופש ביטוי פוליטי והדרכים החוקתיות למימושה. ראו: שם, פסקה ה

 לפסק דינה של השופטת חיות. 42פרוקצ'יה ופסקה 
46

פרוקצ'יה היא כי הכללים מפלים שלא כדין בין בעלי הביטוי השופטת טענה אפשרית של פגיעה בשוויון אותה מעלה   
ביטוי זה נחסם בפניהם. ראו: שם,  ץהמסחרי, שלהם הותרה הפרסומת בתשדירי השירות, לבין בעלי הביטוי הפוליטי, שערו

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 48פיסקה 
47

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 52ה שם, פסק  
48

 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 55שם, פסקה   
49

 פסק דינו של השופט גרוניס.שם,   
50

 לפסק דינו של השופט ג'ובראן. 1שם, פסקה   
51

 לפסק דינו של השופט ג'ובראן. 6שם, פסקה   
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 כשל הזירה הפוליטית .3ג.

 המפקד הלאומי פרשתבית המשפט ב על ידיהגדרת הזירה הפוליטית .א. 3ג.

 השופטתאופי הזירה שימש שיקול בהנמקת בית המשפט להחלטתו בדבר משקל הפגיעה בחופש הביטוי. 

 .ה מהווה מטרה בפני עצמהנ"מסגרת תשדירי הפרסומות אי קבעה כי ,את דעת הרוב אמורכ כתבהש ,נאור

כי  הוסיפהעל כך  52.היא נוצרה ככלי עזר מימוני במסגרת חלוקת מקורות במימון בשוק התקשורת"

-"מסגרת תשדירי הפרסומת לא נועדה מעצם מהותה וטיבה לשמש במה להשמעת דעות אידיאולוגיות

אף היא  55ביניש נשיאה. הלקביעתההצטרפו  54לויו ג'ובראן יםהשופט 53.טיות שנויות במחלוקת"פולי

א לחוק 25מפרשנות סעיף כי  הוסיפהלגייס כספים לתאגיד השידור, אך  אהפרסומות הי תסכימה כי מטרה

להסיק כי ישנה הגבלה כלשהי על תוכן  אי אפשר 57,לחוק הרשות השנייה 81וסעיף  56רשות השידור

הרשות "ההסמכה הסטטוטורית של רשות השידור וכי  גיעה למסקנההבהמשך  58.ןאו מטרתהפרסומות 

יזיה וברדיו, אינה מוגבלת לפרסומות שתכליתן לקדם מכירה מסחרית של ווהשנייה לשידור פרסומות בטל

דעות שעניינם תשדירי פרסומות והו 60לכללי רשות השידור 7וכי ההגבלה שקיימת בסעיף  59מוצר מסוים"

לכללי  11סעיף בו 61לכללי הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומות בטלביזיה( 5ברדיו, בסעיף 

פרסומות המטילים את האיסור רק על  62הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומות בטלביזיה(

 .חינוך לשלום תפוליטיות שמטרתן לשכנע, בהתאם להלכה

כי "אין חולק כי תשדירי פרסומת מעצם טיבם וטבעם אינם הפלטפורמה  הקבע ,חיותהשופטת   

המתאימה ליישום דוקטרינת ההגינות ומשכך יש להבטיח כי בנושאים פוליטיים ואידיאולוגיים השנויים 

בדומה , קצ'יהרופהשופטת  ,במחלוקת בציבור הישראלי לא יעשה שימוש בתשדירים אלו...". לבסוף

עזר, שנוצר ונועד למטרה מימונית בלבד של רשויות -"ערוץ הפרסומת הינו כלי כי קבעה ,לשופטת נאור

השופטת  63.התקשורת לצורך השלמת החסר בתקציביהן, כדי שתוכלנה לשאת במטלות המוטלות עליהן..."

וסיפה כי "ערוץ זה אינו מכוון, כמטרה וכיעד, לקדם חופש ביטוי בתחום זה או אחר, ה פרוקצ'יה

 ,. לסיכוםזו תהלדע הצטרף ניסרוגהשופט  64.שו קיימת במערך השידורים הכללי"שהמסגרת למימו

זירה פוליטית  אינההפרסומת  תפלטפורמש קבעוניס וג'ובראן, לוי וגרקצ'יה, רופ ,חיות, נאור השופטים:

 סברה הנשיאההתקשורת. בניגוד להם  ילגיוס כספים לתאגיד ,כלי עזר ,אמצעי לשמש המפני שתכלית

. נראה תזירה פוליטי יש בה משוםולכן  ,פרסומות פוליטיות "לשאת"יכולה במת הפרסומת יד, כי בדעת יח

                                                           
52
 .של השופט לוי לפסק דינו 3פיסקה שם,  . ראו:זו מדהענאור. השופט לוי מסכים להשופטת לפסק דינה של  18פסקה שם,   
53
 . 894, עמ' 14, לעיל הערה גוש שלוםגם ראו נאור. השופטת לפסק דינה של  47פיסקה , שם  
54
 לפסק דינו של השופט לוי. 3פסקה , 3, לעיל הערה המפקד הלאומיראו   
55
 לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 1שם, פסקה   
56
 .106התשכ"ה, עמ'  451, ס"ח 1965-חוק רשות השידור, התשכ"הא ל25סעיף   
57
 .38התש"ן, עמ'  1304, ס"ח 1990-חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ןל 81סעיף   
58
 לפסק דינה של השופט ביניש. 1ה , פסק3,  לעיל הערה המפקד הלאומי  
59
 שם.  
60
 .1993-כללי רשות השידור )תשדירי פרסומות והודעות ברדיו(, תשל"ג  
61
 . 1999-לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(, התשנ"ט 5סעיף   
62
 .1994-וויזיה(, התשנ"דלכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומת בטל 11סעיף   
63
 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. 21, פסקה 3, לעיל הערה המפקד הלאומי  
64
התעמקה  קצ'יהרופהשופטת  בפרט. של השופטת פרוקצ'יה לפסק דינה 31-41, 23-25פסקאות את  וראכמו כן . שם שם,  

ה של הזכות החוקתית ה להסביר מדוע הפרסומת הפוליטית אינה חלק מהיקפבסוגיה זו יותר משאר השופטים, במטר
 לעיל. 0ב.לחופש הביטוי. ראו פרק 
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 65(פונקציונאלי המבחן -מצמצם )להלןצר ו ,פרשניתוך הפעלת מבחן  תםכי שופטי הרוב הגיעו למסקנ

  .בלעדיתה התכלית את נורמהתכלית הפונקציונאלית של ב הרואה

 ציונאלי ביקורת על המבחן הפונק .ב.3ג.

כי פלטפורמת שהובילו למסקנה  המשפט, ביתשל  יפרשנהמהלך הלבקר את  במסגרת תת פרק זה אבקש

 זירה פוליטית. אין בה משוםהפרסומת 

התורה  אאת תורת הפרשנות התכליתית, שהי לטעמי , המבחן הפונקציונאלי סותרראשית  

 בתכלית עשה בית המשפטש הסתירה נובעת מהשימוש 66.במשפט הישראליהפרשנית המקובלת 

המבחן לדעתי,  68.התכלית האובייקטיבית לביןתכלית זו בין מבלי שנעזר ואיזן  67תהסובייקטיבי

הסטטיים והקבועים  בשל רכיביו קשור לרכיב הסובייקטיבי של תורת הפרשנות התכליתית הפונקציונאלי

   71.וצרכי החברה 70ערכי השיטה שלהאובייקטיבית  התכליתרכיב כולל את  אינוו 69,בזמן

שאינן  72תוצאות סטטיות בית המשפט, המבחן הפונקציונאלי צופה פני עבר, ומספק לשנית  

הכביש במתכונתו  .טול מקרה של כביש 73.והשינויים החברתיים ותהמשתנ נסיבותמביאות בחשבון את ה

ה. ברמת הפשטה תכליתו ברמת ההפשטה הנמוכ אפלטפורמה לתנועת כלי רכב, זו הי ואהפונקציונאלית ה

גבוהה יותר תכלית הכביש לאפשר לאנשים להגיע ממקום למקום, לעבוד ולנהל קשרי מסחר וחברות. אך, 

שנותן משמעית -החד? התשובה לאמה בדבר ניהול הפגנה על הכביש? האם הדבר מותר או אסור? ראוי או 

ם שחסימת כבישים מסוימים יודעי הכולאף על פי ש. אסור שהדברהמבחן הפונקציונאלי היא לשאלה זו 

שאנו כחברה דמוקרטית  אהי ,אפשרית, ובגדר נוהג מקובל היום. הסיבה לכך אמגבלות היבמסגרת 

מקדשים את הערך והזכות לחופש הביטוי, ופונקציונאליות הכביש כפלטפורמה למעבר מכוניות אינה 

בישים כבאסור לבצע הפגנות  בושהמעבר ממצב א' מעבר לכך, התכלית היחידה או הבלעדית של הכביש. 

                                                           
65
זירה פוליטית.  אין בה משוםכי פלטפורמת הפרסומת  לא ציינו כי הפעילו מבחן כלשהו לצורך הקביעה שופטי הרוב  

רה שאינה פוליטית. לצורך הנוחות במסגרת תת פרק השופטים לא סיפקו מבחן, להגדרת הזירה הפוליטית ולאבחונה מזי
 זה אגדיר את דרך הניתוח של שופטי הרוב שהביאם למסקנה כי הפרסומת אינה זירה פוליטית כ"מבחן הפונקציונאלי".

66
לפסק דינו של השופט ברק  9סקה פ ,189( 5, פ"ד מז)ראם מהנדסים קבלנים נ' עיריית נצרת עילית 105/92ראו: ע"א   

, בנק הפועלים נ' כהן 690/94(; דנ"א 1994) 188, 177( 3, פ"ד מח)סרבוז נ' אופק בע"מ 292/93(; רע"א ראם( )להלן: 1993)
(; בג"צ 1999) 625(  4, פ"ד נג)נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה 3213/97(; ע"א 1995) 252, 245( 3פ"ד מט)
(; 2000) 193( 5, פ"ד נד)ג'אברין נ' מ"י 8613/96(; דנ"פ 1995) 673-674, 661( 3, פ"ד מט)בזק נ' שרת התקשורת 1255/94

(. וגם ניר קידר, המהפכה הפרשנית: עלייתה של שיטת הפרשנות 1999) 126( 4, פ"ד נג)מ"י נ' רג'ואן 7323/98בש"פ 
רך שלישי: פרשנות (; ברוך ברכה, "אהרן ברק, פרשנות במשפט, כ2002) 737( 2כו) עיוני משפטהתכליתית בישראל 

 . )תשנ"ה( 339ג  משפט וממשלחוקתית" 
67
של מבחן התכלית  רכיביםשימוש מאד צר, ולא מלא ברכיב זה. שכן, המבחן הפונקציונאלי הוא אחד מהמהשופטים עשו   

 :להלן( )1993) 132, משפטבפרשנות  ראו: אהרן ברק,. הסובייקטיבית שהוא עצמו רק חלק מתורת הפרשנות התכליתית
  .(פרשנות במשפט

68
"התכלית על פי גישתי היא קונסטרוקציה משפטית...בגיבושה נעשית אינטגרציה בין היבטים סובייקטיביים )תכלית  ,שם  

סובייקטיבית, כוונת היוצר הסביר וערכי היסוד של השיטה, טלאולוגיה אובייקטיבית( לבין היבטים אובייקטיבים )תכלית 
 הסביר וערכי היסוד של השיטה, טלאולוגיה אובייקטיבית(". אובייקטיבית, כוונת היוצר 

69
  . 195 'עמ ו שם,. וזאת להבדיל מהרכיב האובייקטיבי רא170-171 ', עמשם  
 imaginative)יבית בעלת מספר רמות הפשטה, וכוללת את הרמה הנמוכה, רמת השחזור הדמיוניהתכלית האובייקט  70

reconstruction)  גבוהה )התכלית ההפשטה הונית )התכלית שיוצר סביר היה מעמיד לנגד עיניו(, רמת בינההפשטה ה, רמת
העיקרון, האינטרס הנגזרת מסוג הטקסט ומטבעו( ורמת ההפשטה העליונה )תכלית הנגזרת מעקרונות היסוד של השיטה(. 

 .196-200שם, עמ' ראו:  והזכות לחופש הביטוי יכולים ליפול לדעתי לתוך כל אחת מרמות הפשטה אלו
71
 .195 , עמ'שם  
72
 .165 'עמ, 67, לעיל הערה פרשנות במשפטראו מההיבט הסובייקטיבי )במובן הפרשני(, של מבחן זה.  תוצאה זו נובעת  
73

)להלן:  ם()תשד" 791 ספר זוסמןאהרן ברק, "ההלכה השיפוטית והמציאות החברתית: הזיקה אל עקרונות היסוד",  ראו  
 .ההלכה השיפוטית(
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הפונקציונאלי , המבחן שלישית 74.במסגרת המבחן הפונקציונאלי מתאפשראינו בו הדבר מותר, שלמצב ב' 

, מעצם העובדה כי מכוניות לעילבהמשך לדוגמת הכביש  75.בקיים אאל ,עוסק בראוי אינואינו נורמטיבי ו

הפגנה על הכביש. ובהיקש  תנהלשת ראויא ל, כי הנורמטיבית מסקנהנובעת ה לאנוסעות על הכביש 

הטענה  לוגיתה מסקנהנובעת כ לאלגייס כספים,  אכי אחת מתכליות הפרסומת הי ,לענייננו, מעצם העובדה

מצומצם הוא אינו שלם ו המבחן הפונקציונאלי, רביעית 76.פרסומת פוליטיתיתקיים מנגנון הראוי שלא ש

   77.בהשוואה למבחן התכליתייותר 

 78ענייםפגיעה בשל הכ .2ג.

נראה כי החשש הכבד של שופטי הרוב הוא ממצב שבו העשירים ישתלטו על מנגנון הפרסומת הפוליטית 

מעצם מתן לגישתם הכרחית ומתחייבת  אויציפו את שוק הדעות בדעותיהם. הגעה למצב זה הי

הפוליטית ביכולת  גישה לפרסומתהנתנה את זכות  אםלגישתם, יטימציה למוסד הפרסומת הפוליטית. הלג

בו שנגיע למצב לא רצוי כחברה  העני יודר משוק הפרסומות.ו ,תלרכוש פרסומיוכל  העשיררק  אזי ,כספית

 לגישתםרוצה לומר,  79."כשל שוק חוקתי"למצב של אחרת, לשון באו "בעל המאה יהיה בעל הדעה", 

וק הדעות הפוליטיות עבור חסם כניסה לש תהיהפוליטי הביטוי חופש הההתניה הכספית על הזכות ל

התיזה אותה מציגים  81.שוק הוא סגירת מנגנון הפרסומת הפוליטיתההפתרון לכשל לגישתם,  80.העניים

                                                           
74
של תוצאה זו  ותהקש ההשלכות, בשל התוצאה הבעייתית אליה הוא מוביל ובשל "אפקטיבי"כי המבחן אינו  ,ניתן גם לומר  

 .H. KELSEN, GENERAL THEORY OF LAW AND STATE (A. Wedberg trans., 1949), 3, 110-124: ורא
75
ישור הערכי נורמטיבי, שמתחשב באמפיריקה במסגרתו. אך הנתונים האמפיריים הם השיח המשפטי ומסקנותיו מצויים במ  

 ,.H. KELSEN, THE PURE THEORY OF LAW 348 (Knight trans  ראו: רק חלק מהמשתנים בהם משתמש המשפטן

1967)  
76
לגבי  (is)באופן לוגי מהמצוי , הכשל נובע מכך שלא ניתן להסיק (Naturalistic fallacy) בעצם מדובר ב"כשל הנטורליסטי"  

 DAVID HUME, A TREATISE OF THE HUMAN NATURE -. כשל זה נוסח לראשונה על ידי דיוויד יום ב(ought)הרצוי 

 G. E. MOORE, PRINCIPIA ETHICA (1903): לניסוח מודרני של כשל זה ראו  .(1740)
קציונאלית של הנורמה לבין התכליות האחרות של אותה רוצה לומר, לא בכל מקרה תתקיים חפיפה בין התכלית הפונ  77

ייתכנו כמובן מקרים .  הנורמה כגון הגשמה של חופש הביטוי למשל. המבחן התכליתי רחב יותר מהמבחן הפונקציונאלי
שבהם בית המשפט יוכל להגיע לתוצאה המשפטית הנכונה במסגרת המבחן הפונקציונאלי, אך תיתכן גם קשת רחבה של 

בהם בית המשפט לא יוכל להגיע לתוצאה המשפטית הנכונה, ושימוש בית המשפט במבחן הפונקציונאלי עלול מצבים 
 להביאו לתוצאות פרדוקסאליות כדוגמת הכביש לעיל.

78
בתוך ספקטרום העניים ישנן עוד קבוצות רבות, כגון מיעוטים אתניים, תושבי אזור גיאוגרפי מסוים או בעלי השכלה   

שפעת פסק הדין עליהן איני מנתח. עם זאת, ברור כי לכל תת קבוצה כזו ישנם מאפיינים ייחודים היכולים מסוימת שאת ה
-בעניינים אלו ראו אמנון רובינשטיין "שקיעתה, אך לא מותה, של הרבידה זו או אחרת על צורת הניתוח. להשפיע במ
בעניין  (.2003) 109כז  עיוני משפטודד באפילה?" לשוני( ב-(; אילן סבן "קול )דו2006) 47( 1מט) הפרקליטתרבותיות 

 Hurst Hannum, The Concept and Definition of Minorities, in UNIVERSAL:למשל קבוצת המיעוט ראושל  הגדרהה

MINORITY RIGHTS 49 (Marc Weller ed., 2007) 
79
 לפסק דינה של השופטת נאור . 43קה , פס3, לעיל הערה המפקד הלאומי ורא  
80

ת זכות הגישה למדיה בכסף סותרת יבבסיס טענת שופטי הרוב עומדת הזכות לשוויון ביכולת ביטוי פוליטית, שהרי התני  
את ההגדרות הבסיסיות לשוויון. כך, התניה זו סותרת את גישת "נקיטת היחס השווה כלפי שווים ויחס שונה כלפי שונים 

(. לביקורת על גישה זו ראו למשל: 1973) 1131פסקה  5, ספר, אתיקה ניקומכיסשונותם" ראו: אריסטו,  פי מידת-על
Isaiah Berlin, Equality, in PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY 56, 301, 303 (1956)  שכן, השונות

, בורונובסקי נ' הרבניים הראשיים בישראל 10/69נראית כ"רלוונטית" ליכולת ביטוי פוליטית, ראו: בד"נ  אינההכספית 
(. התניה זו סותרת את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מפני שפוגעת בזכות לשוויון המצויה בגרעין 1971) 35, 7( 1פ"ד כה)

' יושב אבו ערער נ 4513/97(; בג"צ 1995) 146-147, 94( 4, פ"ד מט)מילר נ' שר הביטחון 4541/94הזכות לכבוד. ראו: בג"צ 
 (.1989) 507-508, 501( 2, פ"ד מג)כפר ורדים נ' שר האוצר 678/88(; בג"צ 1998) 47-48, 26( 4, פ"ד נב)ראש הכנסת

81
לדעתי קיים כשל בפתרון מסוג זה. בית המשפט סבור, כי התכלית של מתן הזדמנות שווה ביכולת ביטוי פוליטית, במסגרת   

לא תושג באמצעות פעילות חופשית של השחקנים בשוק   – חינת האינטרס הציבוריפרסומות בטלוויזיה וברדיו, הרצויה מב
לחלוטין, מפני שסבור  את מנגנון הפרסומות הפוליטיותסוגר  בית המשפטוללא התערבות רגולטורית. הכשל נובע מכך, ש

פוליטיות הפרסומות ני הגם את מנגנושאין דרך לשמור על שוויון זה. לא ברור מדוע לפי אותו ההיגיון לא ראוי לסגור 
על גבי שלטי החוצות, הרי גם בבמות אלו כמו בבמת הטלוויזיה והרדיו קיים חסם כניסה כספי, וגם ובאתרי האינטרנט, 

שתאבחן את  קיים "כשל שוק החוקתי". בית המשפט לא מספק הצדקה תיאורטית, בהןבהן לא נשמר השוויון, ולכן גם 
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 אף אמסייע לעניים, אל אינוש זאת בלבדהמשפט לא  ביתפתרון ו, נראית בעייתית לטעמי שופטי הרוב

  82.בינם לבין העשירים את מצבם, או לכל הפחות מנציח את פערי הכוחות הקיימים מחמיר

החלטת בית המשפט מנציחה את פערי הכוחות בין העניים לבין העשירים. לאחר  בטווח הקצר  

העניים והעשירים יעברו למדיה חלופית שהיא  ,סגירת מנגנון הפרסומת הפוליטית בטלוויזיה וברדיו

חלופית זו יכולה להיות מדיה  83.לאחר סגירת הפרסומת הפוליטית בטלוויזיה וברדיו היעילה ביותר

למדיה החלופית האינטרנט או פרסום על גבי שלטי חוצות. הבעיה אותה ניסה בית המשפט למגר עוברת 

אדגים טענה זו  84בעינם. ותריםם בין העניים לבין העשירים ניהכוח היחסי פערילכן, ונותרת ללא פתרון. 

. אותו תבית המשפט סותרחלטת הש 85,סשל רול (The difference principle)בעזרת עקרון השונות 

                                                                                                                                                                                     
הסבר שאינו תיאורטי,  בית המשפט מספק .רדיו משאר הבמות החלופיות לפרסומותיזיה ובהפרסומת הפוליטית בטלוו

לפיו הפרסומת היא לא הבמה הראויה לחופש הביטוי הפוליטי. הסבר זה, בעייתי, ובעל מספר כשלים כפי שהצגתי בפרק ש
עדיין אין  ,מור על שוויון זהאפילו הייתה בידי בית המשפט הדרך לש נת השמירה על "שוויון" לעיל, שכן, וסותר את טע3.ג

  .תכלית מנגנון הפרסומות לשדר פרסומות פוליטיות, ולכן אין לכאורה שום רלוונטיות לסוגיית השמירה על השוויון
82
 בפריזמה התיאורטית דרכה אנו מסתכלים. התלוי ,הקצאה, מושגים אלו ופרשנותםשוויון וכאשר אנו דנים במושגים כגון   

אין למדינה שום  לכן,את הזכות לדרוש בעלות עליהם,  כבר כי הולדת הטובין הכלכלים כוללת ,יש הסבורים כך, למשל
 ROBERT NOZICK, ANARCHY STATE אצלשל טיעון ליברטריאני זה  locus classicus-את ה והצדקה לאכוף שוויון. רא

AND UTOPIA (1974).  כפי שלפי מיטב הבנתי  ,יותר, וסבור תליבראלי המסתכל דרך פריזמ בפרק זה,במסגרת הדיון אני
 ,P. LASLETT AND W. G. RUNCIMAN ו:כי למדינה יש זכות לאכוף שוויון רא הדין, סבורים השופטים בפסק

PHILOSOPHY, POLITICS AND SOCIETY 110 (1962). 110.   ובעיקרJOHN RAWLS, THEORY OF JUSTICE (1972); 

MICHAEL WALZER, SPHERES OF JUSTICE: A DEFENCE OF PLURALISM AND EQULITY 103-107 (1983); Edwin 

Baker, Outcome Equality of Respect: The Substantive Content of Equal Protection, 131 U. PA. L. REV. 933, 

959-972 (1983).    
83

הדין. אני סבור, כי סגירת מנגנון הפרסומות הפוליטיות עורכים בה דיון בפסק  אינםשופטי הרוב, מתעלמים מנקודה זו, ו  
 R. H. Coase, The :בטלוויזיה וברדיו, מקצה הלכה ולמעשה את מנגנון הפרסומות הפוליטיות למדיות האחרות. ראו

problem of social cost, 3 LAW & ECON. 1, 42-44 (1960); C. Edwin Baker, The Ideology of the Economic 

Analysis of Law, 5 PHIL. & PUB. AFF. 3, 16 (1975); Mark Tushnet, Corporations and Free Speech, in THE 

POLITICS OF LAW (D. Kairys ed., 1982); R. H. Coase, The Market for Goods and the Market for Ideas, 64 

THE AMERICAN ECON. REV. 91, 384-391 (1974).   קווים לדמותם ומתווה  -גיא פסח, "משאבי ביטויו גם רא
להלן: ( )2006)מיכאל בירנהק עורך, 344, 299 שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראללהקצאתם" 

 (.פסח
84

שאת  ת האינטרנט, ונניחינניח שלאחר סגירת מנגנון הפרסומת הפוליטית בטלוויזיה וברדיו, העשיר והעני יעברו למדי  
הכסף שרצו להשקיע בפרסומות בטלוויזיה הם רוצים להשקיע בפרסומות באתר אינטרנט פופולארי, בהנחה שכמות 

כי הן העני והן העשיר ידרשו כמות גדולה של פרסומות ובעל האתר לא יוכל  בדף האינטרנט היא מוגבלת ובהנחה המקום
למי להעניק את פלטפורמת הפרסומת. נניח, כי לבעל האתר לספק את דרישות שניהם יחדיו. בעל האתר יצטרך להחליט, 

אין העדפה כלפי מי מהצדדים לכן, הוא יעניק את המקום למי שיוכל להציע לו את המחיר הגבוה ביותר. לכן, העשיר יעלה 
המקום. את המחיר וכך גם העני. סביר להניח, כי סיכויי העני להתחרות בעשיר הם נמוכים לכן, העשיר יזכה ויקבל את 

אמנם העשיר יעלה את המחיר עד למחיר שישתלם לו, דהיינו מחיר שיביא לרווח משידור הפרסומת שהוא גדול מהעלות 
הכספית של פרסומת זו, כך גם העני. עם זאת, בשל כוחו הכלכלי היחסי הרב של העשיר הכדור הוא במגרשו, והכוח 

 RICHARD POSNER, ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, (2NDאו: ר להחליט האם לאפשר לעני לרכוש פרסומות הוא בידיו.

ED., 1989). 5-20.  וגםMark Kelman, Consumption Theory and Ideology in the Coase Theorem, 52 SOUTH. 

CALIF. L. REV. 669, 678 (1978).  
85
בחר לגישת רולס י, שי(Equality for all)ולם" "שוויון לכההקריטריון( הוא, תת קריטריון, של עקרון  :עקרון השונות )להלן  

על ידי פרטים במצב הטרום מדינתי, מאחורי "מסך הבערות". השוויון יבוא לידי ביטוי בחירויות הבסיסיות בחיים 
בו מצב פרט המצוי במצב שרק מקום  י הקריטריון, ניתן לפגוע בשוויוןהחברתיים ובשוויון בחלוקת הטובין הציבוריים. לפ

 ALLANע ביותר מבחינת שוויון במצב תחילתי א', משתפר במעבר ממצב א' למצב ב'. לביקורת על קריטריון זה ראו: הגרו

M. FELDMAN AND ROBERTO SERRANO, WELFARE ECONOMICS AND SOCIAL CHOICE THEORY (2nd., editon), 

 Kenneth Arrow, Book Review: Some Ordinalist Utilitarian Notes on Rawls' Theory of Justice, 70וגם 217-227

J. OF PHILO. 245 (1973).   עיקר הביקורת המוטחת כלפי הקריטריון, היא שקשה ליישמו על חיי המסחר המודרניים, ואף
להשיב כי רולס לא ביקש ליצור קריטריון אוניברסאלי, שניתן יהיה  אפשרעל ההתקשרות החוזית הפשוטה. לביקורת זו 

 Maximin is a macro not a micro principle. I should add that"לו, על כל מצב ומצב כפי שהוא מסביר בעצמו: להחי

the criterion is unsuitable for determine the just rate of savings; it's intended to hold only within 

generations". John Rawls, Some Reasons for the Maximin Criterion, 64 THE AMERICAN ECON. REV. 142 

רולס מטרת  ידם, ועל הזכות לשוויון בפרט. לפלהחיל את הקריטריון על זכויות א אפשרכי  למרות הביקורת נראה .(1974)
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לעניים יכולת  ישבו שמצב  ,הסתירה נוצרת עקב המעבר ממצב א' )בו מנגנון הפרסומת הפוליטית קיים(

 כפי שצוין לעיל .למצב ב' )בו ישנו איסור מוחלט על מנגנון הפרסומת הפוליטית( ,גישה מוגבלת לתקשורת

 העניים )הפרטים שמצויים במצב הגרוע ביותר במצב א'(.  מצבאת שפר מאינו המעבר ממצב א' למצב ב', 

ההנחה הראשונית עליה מתבסס  86לפגיעה בעניים. הבית המשפט מביאהחלטת  ,בטווח הארוך  

 87וברדיו יעילה יותר מכל פרסומת פוליטית במדיה אחרת. בטלוויזיההניתוח היא שהפרסומת הפוליטית 

בו מנגנון זה ש ,למצב ב' ,וברדיו קיים בטלוויזיהמת הפוליטית בו מנגנון הפרסוש ,לכן, במעבר ממצב א'

לעניים ולעשירים לעבור למדיות חלופיות לצורך הצגת פרסומותיהם. נניח כי  כפי שצוין לעיל יגרום, אסור

 Pיש כמות מסוימת של כסף  המאגד ומשרת אינטרסים של קבוצת פרטים מעוטי יכולת לארגון מסוים

 P הכסף . במעבר למדיה החלופית עם כמותבטלוויזיהפרסומות  nבכסף זה לרכוש ול ונניח כי הארגון יכ

שוויון היא שבמצב -איה. משמעות m>nכאשר  במדיה החלופית תפרסומות פוליטיו mהארגון יכול לרכוש 

 תוך ,מרווחי זמן ארוכים יותרעל  סתפרת ןאך הצגת ,של פרסומות יותר ב' הארגון יוכל לרכוש כמות גדולה

בשל הבעיות הפוזיטיביות  מתחיליםה ניםבארגו הלפגיע ובילמה שי 88פגיעה באפקטיביות שלהן,

את יכולתו להשתתף  אבדעלול לב' הארגון מצב מעבר ממצב א' לב 89.םמאפיינות אותהאינהרנטיות ש

                                                                                                                                                                                     
 it is the criterion that would be"שוויון, ישנן השלכות ארוכות טווח. -שוויון, בעיקר כאשר לאי-איהקרון היא למגר יהע

adopted to regulate inequalities if the parties were moved by the principle that none should benefit from 

certain undeserved contingencies with deep and long-lasting effect, such as class origin and natural abilities 

except in ways that also help others". John Rowls, Reply to Alexander and Musgrave, 88 Q.J. ECON. 632, 

בו עסקינן בניתוח שתי קבוצות, אז מתאפשרת חפיפה שנראה, כי השימוש בקריטריון מתאים, מקום   .(1974) 647-648
, בשל אופי הניתוח אותו ביצע בין עקרון השונות לבין עקרון פרטו. לדעתי, הקריטריון מתאים לניתוח הלכת בית המשפט

היה לבחון  אפשרכי  ליטית על העניים והעשירים. נצייןבית המשפט, כאשר בחן את השפעת מנגנון הפרסומת הפו
 השונותקריטריונים חלופיים למודלים של צדק חלוקתי, שגם הם טובים וישימים לענייניו, עם זאת אני סבור, כי קריטריון 

  הוא המתאים ביותר.
86

  אתייחס לעניים כאל ארגונים מתחילים המצויים בספרת העניים. להלן במסגרת הניתוח  
87

יזיה וברדיו יש מאפיינים ייחודיים של פשטות, קוצר זמן ושילוב של אלמנטים ויזואליים וקוליים לפרסומת פוליטית בטלוו  
היתר, מפני שצבירת מידע בסוגיה מסוימת  שמקנים לה יתרון משמעותי על פני פרסומת במדיה אחרת. יתרון זה נוצר, בין

דורשת מהצופים השקעה, זמן ואנרגיה. לכן, הצופים יחפשו קיצורי דרך אשר יפשטו את הטיעונים הפוליטיים ויאפשרו 
להם לקבל החלטה משביעת רצון, בעניין מסוים תוך הזמן הקצר ביותר. הפרסומת הפוליטית בטלוויזיה וברדיו מאפשרת 

 ראו: רון זה יכול לבוא לידי ביטוי, בין היתר, בהקטנת פערי המידע הקיימים בין הפלחים השונים באוכלוסיהפישוט זה. ית

THOMAS E. PETTERSON & ROBERT D. MCCLURE, THE UNSEENIG EYE: THE MYTH OF TELEVISION POWER 

IN NATIONAL ELECTIONS (1976); J. ZALLER, THE NATURE AND ORIGINS OF MASS OPINION (1992); A. 

DOWNS, AN ECONOMIC THEORY OF DEMOCRACY (1957); H. A. SIMON, MODELS OF THOUGHT (1979). 
יזיה והרדיו, האינטרנט וויתן להציג פרסומות פוליטיות: הטללצורך הניתוח בהמשך, אצור מדרג בין שלוש מדיות בהן נ

ות אגדיר כיחידת זמן בה משודרת הפרסומת. כך, לפי הגדרה זו ושלטי החוצות לפי האפקטיביות שלהן, את האפקטיבי
דקה אחת של פרסומת בטלוויזיה שווה יותר מבחינת האפקטיביות שלה מדקת פרסומת באינטרנט. ודקה אחת של 

 פרסומת על גבי שלטי חוצות שווה פחות בדקת פרסומת באינטרנט, ומדקת פרסומת בטלוויזיה וברדיו.
88

לעיל משילובן של שתי הנחות. הראשונה, שהפרסומת בטלוויזיה וברדיו היא האפקטיבית ביותר. ראו  מסקנה זו מתבקשת  
השנייה,  .Owen M. Fiss, The Censorship of Television, 93 NW. U. L. REV. 1215, 1217 (1999) וגם ,87 הערה

לעיל. כפי שצוין לעיל לאחר סגירת מנגנון  84 ערהשכמות הפרסומות אותן ניתן להציג ביחידת זמן נתונה היא מוגבלת ראו ה
ם יוכלו לרכוש ית האינטרנט. הן העניים והן העשיריהפרסומת הפוליטית בטלוויזיה וברדיו העשירים והעניים יעברו למדי

 יותר פרסומות במדיה חלופית זו, אך כיוון שכמות הפרסומות אותן ניתן להציג ביחידת זמן היא מוגבלת, הפרסומות של
כמות הזמן שבה טפורמת הטלוויזיה וברדיו. אפילו העניים ושל העשירים יתפרסו על מרווחי זמן גדולים יותר מאשר בפל

יוצגו הפרסומות תהיה זהה, עדיין יחידת זמן אחת של פרסומת בטלוויזיה וברדיו שווה יותר מאותה יחידת זמן בפרסומת 
יזיה, כאשר מחירה של פרסומות בטלוו nל לקנות ובו יכש pסכום כסף  לכאורה, ניתן לטעון, שאם לארגון היה. באינטרנט

פרסומות באותו הסכום, כאשר מחירה  mת האינטרנט הוא יוכל לרכוש יאזי כאשר יעבור הארגון למדי, P1כל פרסומת הוא 
בחינה החשבונית, . מסקנה זו נכונה מהP1*n=P2*mשל יום אבל בסופו   m>n, לפי טיעון זה אומנם P2של כל פרסומת הוא

 זהראו בעניין ביותר.  אך אינה מתיישבת עם ההנחה הראשונה אותה הצגתי, שלפיה הפרסומת בטלוויזיה היא האפקטיבית
 Daniel A. Farber, Free Speech Without Romance: Public Choice and the First Amendment, 105למשל:

HARV. L. REV. 569 (1991). 
89

 .128ה ערלהלן ה ראו  
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ביא יו ,מה שיגרום לפחות אנשים להשקיע בו ולתרום לו כספיםתמיכה,  עלול לאבד ,באופן אפקטיבי בשיח

יקטין את יכולת העניים לבטא את ו 90,ביכולת העתידית של הארגון לרכוש פרסומות פוליטיות לפגיעה

   91.בעתיד דעותיהם הפוליטיות

 ההשלכות הפוזיטיביות של סגירת מנגנון הפרסומת הפוליטית .א. 2ג.

יכול היה לממש  92המאגד ומשרת אינטרסים של קבוצה מעוטת יכולת, ארגוןבו ש ,עברנו ממצב א', ראשית

 ארגוןסיכויי ה בוש ,ב'למצב  העשיר(,של את ביטויו בצורה אפקטיבית )דהיינו, באותה רמת אפקטיביות 

לאסוף  היה לויכ ארגוןה אם במצב א', שנית 93אפקטיביות של העשיר הם קטנים יותר.הרמה ללהגיע 

הרי, במצב ב'  95,למדיה ולגשת לרכוש פרסומת פוליטית ילותשל פע 94,תקופת זמן מסוימת בחלוףכספים, ו

                                                           
90

 . 344 'עמ ,83 זה פסח, לעיל הערהראו בעניין   
91

לפלטפורמה הנושאת את הביטוי המדינתי,  במידה רבה במנגנון ההקצאה ה,ביטוי בספירה הציבורית תלוי היכולת לממש  
והקצאת  ,המדינה בשלב הראשון על ידייש גישה הדוגלת בניכוס הספקטרום האלקטרומגנטי  ,עצמה משאב. כך אשהי

וא משאב פיזי המצוי במחסור, ספקטרום הלפיה המשאבי הביטוי על ידי המדינה בשלב השני. גישה זו נובעת מהתובנה 
 Garret Hardin, Tragedy of the Commons, 162:  ובהקצאתו. בעניין תובנה זו רא המדינהולכן נדרשת מעורבות 

SCIENCE 1243, 1243-1248 (1968). יש  (.2002) 654-555, 640( 3, פ"ד נו)אורון נ' יו"ר הכנסת 99/1030בג"צ  גםו
הסבורים, כי אפשר להתייחס לספקטרום האלקטרומגנטי כאל משאב קנייני רגיל המצוי במחסור, ולכן בשלב הראשון יש 

ה מציע המחיר הגבוה ביותר, ובשלב השני, לאפשר לפרטים לסחור במשאב זה ביניהם להקצותו בעזרת מכרז בו יזכ
 .Ronald Coase, The Federal Communication Commission, 2  J. L. & ECON: באמצעות מנגנון השוק החופשי ראו

 ,Cristopher S. Yooראו:  יאו סבור, כי השוק יכול להקצות את ספקטרום השידורים בעזרת מנגנון מחירים  .(1959) 1

The Rise and Demise of the Technology- Specific Approach to the First Amendment, 91 GEO. L.J. 245, 268 

מאפשרת העברת מידע ותכנים מרובים יחדיו, מוצדק במקרים שבשל ההתפתחות הטכנולוגית כי  ,יש הסבוריםו  (2003)
 Yochai Bankler, Some Economics ofהמדינה. ראו:  אמצעותב ןקנייה תוח והקצאמסוימים לוותר על משטר הפיק

Wireless Communications, 16 HARV. J. L. & TECH. 25 (2002). 
92

 ים.ספרה של העניב המצוי, 128 והמאפיינים שנתתי לפני כן, ראו להלן הערהארגון לפי ההגדרות ל הכוונה  
93

 ראו את הניתוח במסגרת הפרק הקודם.  
94

 , שם תיארתי את הבעיות הארגוניות והמבניות שקיימות בקרב ארגונים אלו.128 ראו להלן ההערה  
95

 ינים שליליםלזכות זו גם מאפי יש ,קצ'יהוהשופטת פר העם זאת כפי שמציינ .למדיה היא זכות חיובית זכות הגישהככלל,   
 לדעתי גישה לתקשורת ראוילבזכות  בדיון,. לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה 6, פסקה 3, לעיל הערה המפקד הלאומיראו 

, לבין זכות לגישה במובן הרחב. הנפקות המעשית של מתן זכות גישה במובן הרחב, במובן הצר, להבחין בין זכות לגישה
לא זכתה  זהזה ישדר דעה, פרסומת או תוכנית. זכות הגישה במובן שגוף תקשורת אלמוני מ ולדרוש יוכל לפנות שפלוני אהי

במקרים  חובות, וכי ללא מתן זכות גישה ןשלכלי התקשורת כ"במה" ישנ בפסיקה ובספרות בארץ, עם כי צוין להכרה
 כדינראות כברורות.  במובן הרחב גישהלות לאי הכרה בזכות הסיב לא ניתן להגשים את הזכות לחופש הביטוי. מסוימים,
שיקול דעת, בברירת תוכן השידור. הרציונל למתן שיקול הפעלת  את תפקידו, אנו חייבים לאפשר לו יוכל למלאשהצנזור 

, שנית להחליט מה ראוי לשדר. בכדימקצועי מספיק  ואהצנזור הש ההנחה היא,, ראשית :דעת לצנזור נובע ממספר טעמים
גוף כלכלי פרטי,  ואזיונים הם תאגידים סטטוטוריים, הפועלים לפי שיטת הזיכיונות. בעל הזיכיון הויכלי התקשורת הטלו
יוכל לעשות  התבטאדורש במה והרוצה להעל הדעת כי כל  ה, לא יעלשלישיתלהעניק לו חופש פעולה. שמעצם הגדרתו יש 

במסגרת שידוריה,  למטרה זו, המדיה תצטרך להקצות זמן רב מדישיל, מפני ללא שום הגבלות. הדבר אינו יע ,זאת תמיד
טול למשל  ,ישמעת , כיאינו רצוי, מפני שלא כל דעה ראוי הדבר. לתאגידבוא על חשבונם של שידורים רווחים שידבר 

של דעות  פריסה רחבהמחויבות התקשורת ל אהיבמובן הצר, משמעות זכות הגישה  ביטויים שהם בגדר לשון הרע.
זכות הגישה התמונה שתוארה לעיל, באשר לאומצה בחקיקה ובפסיקה הישראלית. במתכונת זו זכות לגישה ה ורעיונות.

לפיה כל ש, הנחת "שוק הדעות", ראשית בשל שלוש סיבות מרכזיות: ימינו משקפת עוד את מציאותואינה  "רומנטית" אהי
, לכן ההכרעה בדבר תקפותן מחייבת תחרות מוחלטתונה תמיד ובצורה נכ אאמת אחת שהי קיימתהדעות הן יחסיות ואין 

כדי  ,לילית לדוברזכות שהסתבר שלא תמיד די בהענקת  .מבחינה אמפירית מדויקתהתגלה כלא  ,חופשית ללא פיקוח
ברת עיוותים שונים בהע מקיומם שלנכונות ההנחה נובעת -שוק יעיל של רעיונות. הסיבה לאיולאפשר תחרות חופשית 

בעלי הכוח חוסמים ומונעים מחסרי  , פעמים רבות,כאשר .שוק הרעיונותל בגישה בחוסר שוויון שבאים לידי ביטוידעות, 
בו בעל הכוח הוא בעל הדעה השולטת, הדומיננטית  חופשי לשוק שוקמהכוח לבטא את דעותיהם. שוק הרעיונות הפך 

אינה  ,צריכה להתערב ולהסדיר את שוק הדעות כמה שפחות לפיה המדינהש, הנחת המוצא הליברלית שניתוהמנצחת. 
 ארי, בחברה המודרנית חלק שלישיתלפתור כשלי שוק קיימים.  כדיהתערבות המחוקק נדרשת מדי פעם  .נכונה יותר

בבעלות פרטית. לכן, בשל חשיבות השיח הפוליטי ברובם אמצעי התקשורת, המצויים  מסגרתהשיח הפוליטי מתבצע במ
 Cass R. Sunstein, Free Speech   ראו:בכדי לשמור על כללי משחק הוגנים.  גולציה והתערבות של המחוקקנדרשת ר

now, 59 U. CHI. L. REV. 255, 263-300 (1992); Owen M. Fiss, Free Speech and Social Structure, 71 IOWA L. 

REV. 1405, 1413-1420 (1986)  (להלן:Fiss ); Cass R. Sunstein, Informational Regulation and Informational 

Standing: Akins and Beyond, 147 U. PA. L. REV. 613, 618-629 (1998); Lawrence Lessing, The End-to-End: 

Preserving the Architecture of the Internet in the Broadband Era, 48 UCLA L. REV. 925 (2001); Michael 
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אם במצב א' יכול היה הארגון להגיע חשיפה ציבורית במובן הרחב, הרי , שלישית. גישה כזו לא מתאפשרת

ל הארגון ו, אם במצב א' יכרביעיתבהרבה.  טניםקחשיפה זו במצב ב' הם רמת שסיכויי הארגון להגיע ל

 והרי שבמצב ב' יכולת ,ת בשוק הביטוייםמסוימ ולהתחרות בהם במידהלקרוא תיגר על העשירים 

להתחרות עם העשירים היא קטנה יותר. נכון אמנם לומר, כי ייקח זמן לארגונים לאסוף את הכספים 

של  מאד כמות קטנהרק יוכלו לרכוש  כספים אלו וכי אף אם יאספו ,הפרסומת הפוליטית רכישתל

 ארגוניםמאפשר ל , מפני שהואיים שהוא מעוררלמרות הקשהוא הראוי לדעתי מצב א' זאת,  עםפרסומות. 

על פני  לדעתי ועדיף 96,ומאפשר להם להתחרות עם העשירים ,לממש את רעיונותיהם בצורה אפקטיבית

 97.כי מאבקם על שוק הדעות אבוד מראש למעשה להם, ואומר בפניהם זו פשרותמצב ב' שסוגר א

בפרשת  "המרכיב הדומיננטי" יקורת על מבחןב – הפרסומת הפוליטיתהכשלים במבחנים להגדרת  .0ג.

  חינוך לשלום

 ,הגדרה אפריורית למונח "שנוי במחלוקת פוליטית" צנזורמספק ל והדומיננטי אינ מרכיב, מבחן הראשית

 מבחן ההפרדה, .הביטויים האחריםפוליטי לבין הביטוי הבין  ןאבחל הצנזור צריךכלי שבאמצעותו  אאל

אינו יודע מהי הגדרתו של  הצנזורעקא, ש דא ,פוליטי ביטוי ומה הצנזור יודע יהיוצא מתוך נקודת הנחה לפ

למה הדבר דומה? טול  99.שהוא יודע מה הוא מפרידמבלי  ניגש למלאכת ההפרדה הצנזורכלומר,  98.זה

 .שתי ערימות לו לערוםידי אלמוני -עלבו מונחים עשרות קונטרסים על השולחן, ופלוני מתבקש ש קרהמ

ת ספר? לצורך ביצוע מלאכו חוברת, ומה יוהשנייה של חוברות. כיצד ידע פלוני מה ,של ספרים ,האחת

                                                                                                                                                                                     
Gurevitch & Jay G. Blumer, Political Communications Systems and Democratic Values, in DEMOCRACY 

AND THE MASS MEDIA 269, 270 (Judith Lichtenberg ed, 1990); ALEXIS DE TOCQUEVILLE, DEMOCRACY IN 

AMERICA 172-174 (Harvey C. Mansfield & Delba Winthrop eds. & trans., 2000)  ו גם אהרן ברק "מסורת רא
 -התקשורת -; דפנה ברק ארז "חופש הגישה לאמצעי242-249, 223כז )תשמ"ז(  משפטיםחופש הביטוי בישראל ובעיותיה" 

, כהן נ' לשכת עורכי הדין 6218/93בג"צ  ;183יב )התשמ"ז( ני משפט עיואיזון אינטרסים בתחומי הזכות לחופש הביטוי" 
   .(1981) 365( 1, פ"ד לה)שירן נ' רשות השידור 1/81 צבג" ;(1995) 529( 2פ"ד מט)

96
ניתן לטעון כי התרת הפרסומות הפוליטיות עלולה להוביל להצפת המדיה בפרסומות של גופים חזקים עד כדי כך   

שפרסומות של קבוצות מוחלשות פשוט תטבענה בים הפרסומות שמסביב. לטענה זו, ניתן להשיב באופן הבא: א. טענה זו 
ניחה שקיימת תחרות בין הקבוצות המוחלשות לבין הקבוצות החזקות לגבי אותה הסוגיה, הנחה זו לא תמיד נכונה. מ

 אין הכרחלמשל, אם ניקח את הדוגמא שהוצגה בתחילת המאמר בעניין סלילת כביש מהיר מהצפון לאזור המרכז. 
' של השאני מראה בפרק  ית הכביש. ב. כפית המתנגדת לסלילשהקבוצות החזקות ירצו להגיב לפרסומת זו, בפרסומ

קבוצה חלשה, מהווה כלי ראשוני, אפקטיבי לקבלת חשיפה לרעיון מסוים, כאשר  על ידיההצעות לפתרון, הצגת פרסומת 
להגביל את היקף שידורי הפרסומת  ',הללא השימוש בכלי זה הסיכוי לזכות לחשיפה הוא נמוך. ג. הצעותיי בפרק 

ם להקטין את היקף ימקום, ולאפשר שידור פרסומות המבטאות ביטויים פוליטיים "חלשים" עשויבפרמטרים של זמן 
 זו. הבעיה שעומדת בבסיס טענה

97
 .Morton J: ושינוי חברתי ראל הביאבעניין ביקורת על שיח הזכויות, ועל הטלת הספק בדבר יכולתן של הזכויות ל  

Horwitz, Rights, 23 HARV. C.R.-C.L. L. REV. 393 (1988). 
98

לתיבה  האובייקטיבית הגדרהה ילא מופיעה בדברי החקיקה, הכוונה היא לכך שהצנזור לא יודע מה גדרה זומפני שה  
 ."פוליטי"

99
ו ניתן לנסחו באופן הבא: לענייננ paradox of the heap)) -בעצם מדובר ב"כשל הסמנטי" הידוע בספרות הפילוסופית כ  

וכמות  cל לפרק כל פרסומת לחלקים פוליטיים ומסחריים ונניח, כי כמות החלקים המסחריים היא נניח שבית המשפט יכו
, אזי ניתן להציג את הטיעון הבא: א. פרסומת פוליטית טהורה היא לא מסחרית ב. אם pהחלקים הפוליטיים היא 

. לכן, פרסומת מסחרית שהוספנו הפרסומת אינה פוליטית, היא אינה הופכת למסחרית עם אחד ממרכיביה הוא מסחרי. ג
לה רכיב מסחרי בודד לא הפך את הפרסומת לפוליטית. ד. נחזור על תנאי ב' ה. פרסומת פוליטית שנוספו לה שני רכיבים 

פעמים, לאחר חזרה זו מתבקשת המסקנה, כי הפרסומת אף פעם לא  -nפוליטיים אינה מסחרית ו. נחזור על תנאי ב'... 
הפרדוקס, כפי שאציע בהמשך  ור אתתן לעבור על חקיקת רשות השידור אף פעם. אחת הדרכים לפתמסחרית. לכן, לא ני

 W. V. Quine, What Price Bivalence?, J. PHIL. 90, 91-92ר פרסומת פוליטית. ראו בעניין זה: יהגדלנסות ולהיא 

(1981); C. Wright, Language-Mastery and the Sorites Paradox, in TRUTH AND MEANING 223 (G. Evans & 

J. McDowell ed., 1976); Stephen Schiffer, A Little Help From Your Friends, 7 LEGAL THEORY 421-431 

(2001); Kent Greenawalt, Vagueness and Judicial Responses to Legal Indeterminacy, 7 LEGAL THEORY 

433-445(2001). 
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כמו למשל ההגדרה לפי מספר דפים. אם נגדיר  ,הגדרה בסיסית ומנחה ההפרדה צריך אלמוני לספק לפלוני

ימת כת ערלבצע את מלא יוכל חמישים דפים, אזי פלונימ יותרקונטרס שיש בו כ ספר הלצורך הדוגמ

 אבחןדורשים מהצנזור ל, אנו בעצם "הדומיננטי מרכיבה"ביישום האנלוגיה לביקורת על מבחן הערימות. 

, המבחן שניתמבלי שאנו מגדירים לו מהו "ביטוי פוליטי".  האחרים יםביטויהפוליטי לבין הביטוי הבין 

  ין ביטויים שמנסים לשכנע.לביצוע האבחון בין ביטויים שמעבירים מידע לב לצנזור את הכליםאינו מספק 

 100. כשל האפקט המצנן4ג.

 101כשל האפקט המצנן נובע מעמימות התיבה "פוליטי" שמופיעה במספר דברי חקיקה של רשות השידור.

ה שניצבת בפני הצנזור ובפני ארגון שמעוניין להציג פרסומת: היא מהו ביטוי פוליטי? תשובה לשאלה שאלה

ושגים והגדרתם שייכת משפטי פרשנות מהתורת במישור  102.שונות לינותפדיסצי תבמסגר נתןיכולה להיזו 

פרקטי קבלת  ,במישור המשפטי 103משפטי הצר יותר, של תורת המשפט האופרטיבית.לתחום התורת 

ביטוי ת הלתחום את גבולו יהיה אפשרתשובה לשאלת ההגדרה אמורה לספק כלי משפטי שבעזרתו 

לכאורה, ישנם מקרים אינו ביטוי פוליטי. שמה  תרך השלילה תוך הגדראו על ד ,בעזרת הגדרתו ,"פוליטי"ה

עניינים שקשורים ו . הסכמי שלום עם הפלסטינאיםבהם סיווג ביטוי כפוליטי אינו מסובךשפרדיגמאטיים 

אך מה בדבר פרסומות שעניינן נושא אופי  104,שאלות פוליטיות מובהקות הןלמדיניות החוץ של המדינה 

 ןאינ האם פרסומות אלו .תואו מכוני נעליים, אותת משקות המפרסמופרסומ של, מה בדברלמ גבולי יותר?

 לאמוצר מסוים  תת בין סגנון חיים לבין צריכות הקושרוהאם פרסומ 105?מסרים פוליטיים ןבתוכ ותכולל

                                                           
100

האפקט המצנן מאפיינת מצבים בהם פרטים נרתעים מלבצע פעולה מסוימת או שמבצעים פעולה מסוימת תוך תופעת   
אפקט נוצר בשל עמימות התיבה "פוליטי" ה ,יכולים רבים, במקרה שלנוזו שימוש מופרז במקדמי הגנה. הגורמים לתופעה 

 Steven J. Horowitz, Designing the Public זכויות יוצרים ראו: בדיניאפקט היוצרת חוסר וודאות. להדגמת ה

Domain, 122 HARV. L. REV. 1489, 1508-1509 (2009).  
101
 .60-62, 22 הערות ראו  
102
עסיקה הסוגיה ש אקושיית ההגדרה והגדרה מדויקת של מושגים בפרט, הי ,פלינה הפילוסופיתצילמשל במישור הדיס ,כך  

 ;ARISTOTLE, ON INTERPRETATION (E. M. Edghill trans., 2004):משלל ההיסטוריה ראו שחרפילוסופים רבים מ
LUDWIG WITTGENSTEIN, TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS (Frankfurt, 1960). וFridrisch W. Nietzsche 

On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense, in THE PRORTABLE NIETZCHE (Walter Kaufmann ed. And trans., 

1977); J. L. AUSTIN, HOW TO DO THINGS WITH WORDS (1962); D. DAVIDSON, INQUIRIES INTO TRUTH AND 

INTERPRETATION (1984); G. Frege, On Sense and Reference, in THE FREGE READER (M. Beany ed., 1997)  
103
 הרלוונטית. המשפטית להפעיל נכון את הנורמהשיוכל  בכדי ,מושג מסוים לפרש ךצרי בית המשפטשואל כיצד  תחום זה  

 .97, עמ' 67, לעיל הערה פרשנות במשפטראו: 
104
מחלוקת לטעון את אותה הטענה גם בכיוון השני, דהיינו ברור שסכסוך בין בני הזוג בביתם אינו נושא השנוי ב אפשר  

יהיו גם כאלו שיטענו שהדבר תלוי בזהות בני הזוג, ואם מדובר בראש הממשלה ורעייתו ית. אף על פי שפוליטית וציבור
כי חייבת להיות מידה מסוימת ומינימאלית של פופולאריות לנושא  אפשר להשיביהיה לעניין גם נדבך פוליטי. לאלו שתכן יי

תנועת נאמני הר הבית  4354/92בג"צ סוגיות פוליטיות: בעניין  בהקשר זה יחשב לפוליטי או לשנוי במחלוקת. ראוכדי ש
 479-480, 455( 2), פ"ד נההממשלה ס נ' ראשויי 5167/00בג"צ  (;1993) 43, 37( 1), פ"ד מזישראל נ' ראש הממשלה-וארץ

המועצה האזורית  1661/05בג"צ (; 2000) 199( 1), פ"ד נדתנועת נאמני הר הבית נ' היועץ המשפטי 8666/99בג"צ  ;(2001)
 . (2005) לפסק דינו של הנשיא ברק 73, פסקה 481( 2), פ"ד נטחוף עזה נ' כנסת ישראל

105
מהמשפט האמריקאי. במקרה זה ביקש העותר לקבל זכות תגובה לפרסומת  הפרסומת לסיגריות תאת דוגמלמשל  ראו  

הצנזור לאשר בהחלטה תקדימית החליט ד למה שנטען בפרסומת. בניגו ,לבריאות מזיקותכי הסיגריות  ,סיגריות בטענהל
ועל  הצנזור תעל החלטבעניין זה ובעניין הביקורת בית המשפט לערעורים.  על ידיאושררה  ההחלטה ,את מתן זכות התגובה

: ולהרחיב תקדים זה, עד להגעה לתוצאה האבסורדית של לקיחת מלוא זמן השידור המסחרי רא התיאורטית האפשרות
Steven J. Simmons, The Problem of "Issue" in the Administration of the fairness Doctrine, 65 CALI. L. REV. 

546, 561-562 (1977); Louis L. Jaffe, The Editorial Responsibility of the Broadcaster: Reflections on 

Fairness and Access, 85 HARV. L. REV. 775 (1972) (:להלן Simmons ו- Louis בהתאמ)ה. 

http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NF-1-037-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/PADI-NF-1-037-L.doc
http://www.nevo.co.il/Psika_word/elyon/0005167.doc
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ות בחיפוש אחר ההגדרה "לביטוי פוליטי", עולות שאלות נוספ 106ות?מובנ ות פוליטיותת אידיאולוגיוכולל

ת הם אלו והאם עצם הכיסוי התקשורתי, או הצגת פרסומהפרמטרים שהופכים ביטוי לפוליטי?  םכגון: מה

או שפוליטיות הביטוי היא סובסטנטיבית עצמאית ואינה  107?לשנוי במחלוקתונושא לפוליטי  שהופכים

 נסיבות.יות תלוו 108,משמעיות-אנו רואים שהתשובות לשאלות אלו אינן חד תלויה בפרמטרים חיצונים.

 הבעיות הפוזיטיביות הנובעות מעמימות המונח "פוליטי" .א. 4ג.

 ןלהגיע מכיוו שיכולה ולשחיתות 109למניעים זריםפתח רחב  תפותח "פוליטי" עמימות התיבה, ראשית

עניין השנוי במחלוקת פוליטית אזי מרחב לקווים מנחים או הגדרה  אין כאשרש טעםזאת מה .הצנזור

חסום ביטויים שאינם פוליטיים מהבחינה יהצנזור כי  ,מתעורר החשש. מאדזור הוא רחב התמרון של הצנ

בדרך  הן ,עניין פוליטי ולהגדיר מההעמימות מעניקה לצנזור את החופש  מעבר לכך, 110.האובייקטיבית

פסילות או אישורים של  באמצעות ,עקיפההבדרך  והן, , באמצעות פסילת הפרסומות היחידניות ישירהה

בעייתי, מפני  ואה המצב האחרון 111ביטוי פוליטי. ולהסיק מה אפשררסומות ויצירת מתווה הלכתי ממנו פ

ידי המחוקק  ולא על 113,המשנהידי מחוקק -מוגדרת הלכה ולמעשה על 112שמשמעות התיבה "פוליטי"

 114.סדרים ראשוניםהראשי שראוי שיקבע ה

                                                           
106
 .Moshe Cohen-Eliya and Yoav Hammer, Advertisements, Stereotypes and Freedom of Expression, 35 J ראו:  

of SOC. PHIL. 165 (2004). שמראה את האישה מכבסת אינה כוללת בתוכה  ,כך, למשל האם פרסומת לאבקת כביסה
על ההסתכלות על הפרסומת "כריאליזם קפיטליסטי" הכוללת בתוכה לפיה הנשים צריכות לכבס? שטענה ערכית 

 MICHAEL SCHUDSON, ADVERTISING, THEאלמנטים, אומנותיים, תרבותיים המשליכים על דרך חיי החברה ראו:

UNEASY PERSUASION 38-209 (1984); J. S. HENRY, FROM SOAP TO SOAPBOX: THE CORPORATE 

MERCHANDISING OF IDEAS 55 (1980); ERIK BORNOUW, THE SPONSOR 84-86 (1978) 
107
או  השידור טרם השידור, במהלך ?לבחון את השניות במחלוקת יש, מתי אהשאלה שעולה כאן ברמת הפשטה גבוה יותר הי  

 .563, עמ' 105לעיל הערה  ,Simmons. ראו: השידור הופך את הביטוי לשנוי במחלוקת עצם ש
108
 Johan Steyn, Written Contracts: To What Extentאין ללשון מובן אחד ויחיד ראו:  שלפיהמסקנה זו נובעת מהתובנה   

May Evidence Control Language?, 41 CLP 23 (1988).  בעיקר וB. BIX, LAW, LANGUAGE, AND LEGAL 

DETERMINCY (1993).  
109
לאותה התנהגות שאינה נובעת משיקולים מקצועיים בלבד. אלא, מערבת שיקולים נוספים שאינם רלוונטיים  הכוונה  

זה יכולים להיות שמירה על רייטינג, שמירה על הכנסות כספיות  מסוגאם לפסול פרסומת. שיקולים  החלטהלוחיצוניים 
החשש להתנהגות זו נובע מהנחה לגבי התנהגותם של  מת.הזדהות פוליטית עם הנאמר בפרסו-גבוהות והזדהות או אי

 ,Jonathan Maceyשלהם. ראו:   פרטים שלפיה הפרטים הם רציונאליים וחותרים למקסם את אינטרסים האישיים

Competing Economic Views of the Constitution, 56 GEO. WASH. L. REV. 50, 57 (1987).    גבי להנחה זו תופסת
 William Landes & Richard Posner, The ראו בעניין זה בהתאמה: והצנזור ביורוקרטים, פוליטיקאים, שופטים

Independent Judiciary in an Interest Group Perspective, 18 J. of L. & ECON. 895 (1975); Robert Tullison, 

Public Choice and Legislation, 74 VIRG. L. REV. 339 (1988); DAVID WHYNES & ROBERT BOWLES, THE 

ECONOMIC THEORY OF THE STATE (1981); Edwin Baker,  Advertising and a Democratic Press, 140 U. PA. 

L. REV. 2097, 2207 (1992); Vincent Blasi, The Checking Value in First Amendment Theory, AM. B. FOUND. 

RES. J. 521, 529 (1977). 
110
 ,MICHAEL PARENTIלדעה נוגדת ראו:  אם כי פעמים רבות קשה להגדיר אותם., קיימים אלואני מניח שביטויים   

INVENTING REALITY: THE POLITICS OF THE MASS MEDIA 51 (1986). 
111

להשפיע על הניתוח  מטרתהמסוים  כי הגבלה או פסילה של ביטוי , שם נטעןבארה"ב חופש הביטויראו טענה זו בהקשר ל  
 Elena Kagan, Private Speech, Public Purpose: The Role of Governmentalהחוקתי העתידי בסוגיה זו ראו:

Motive in First Amendment Doctrine, 63 U. CHI. L. REV. 413 (1996). 
112

מתייחס בצורה ההסדר ראשוני  הוא, לעיל 62-56 תבהערודעתי התיבה "פוליטי" המופיעה בדברי החקיקה המפורטים ל  
, 3, לעיל הערה המפקד הלאומיכפי שסברה השופטת נאור ראו:  פרטנית לפרסומות הפוליטיות ולא לשידורים הרגילים

הסדר שיש לו השפעה פי המבחנים שנקבעו לכך בפסיקה. כך, נקבע כי -וזאת על השופטת נאור,לפסק דינה של  32פסקה 
כך, . (2002) 56, 25( 6, פ"ד נו)שיח חדש נ' שר התשתיות הלאומיות 244/00בג"צ  ראו: חברה הוא הסדר ראשוניגדולה על ה

מידת פגיעתו בחירות הפרט ויו החברתיות בחינה זו: מהות ההסדר, השלכותביצוע מספר פרמטרים להציעה השופטת נאור 
לפי דעתי, עמימות המונח  .(2004) 746( 2, פ"ד נח)האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון פנים 1437/02ראו: בג"צ 

ראו גם את דברי הנשיאה  .ד"פוליטי" פוגעת בחירות הפוליטית של הפרט לחופש הביטוי ראו את הניתוח במסגרת פרק 
 לפסק דינה של הנשיאה בייניש. 11, פסקה 3, לעיל הערה המפקד הלאומיזה ב ביניש בעניין
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-פני שהוא נאלץ לבזבז משאבים רבים עלעמימות עבודת הצנזור היא יעילה פחות מהבשל  ,שנית  

 116יכריע בה.ש כדיבית המשפט להסוגיה מגיעה  ,ולא פעם 115,מנת לצקת תוכן קונקרטי למושג "פוליטי"

יודע לפי  אינוו ,עצותד בוהוא אבו במצב  פעמים רבות להימצא שעשוי ,נוח לצנזור מצב אינוהמעבר לכך, 

 117.שאלהבאילו קריטריונים להכריע 

 נטייתעניין פוליטי,  הגדרתא לל 118.הרתיע את הצנזור יתר על המידהל העלול העמימות, שלישית  

לאבד  מעוניין אינוהצנזור כגוף מסחרי בשל שתי סיבות: ראשית,  119רחבה בצורה ולפרשהצנזור תהא 

פלונית לא תשקף את דעותיהם הפוליטיות  שפרסומת מפניבערוץ אחר  לצפייה העלולים לעבורצופים, 

לפגוע  רוצה לאהצנזור . שנית, נחת-ו לכל הפחות תגרום להם לתחושת אישנואה עליהם אוך לתהפו

ארוכי  ם מזה כבר יחסיםרק איתםבשוק  והדומיננטיים חזקיםה שחקניםה שהם 120,בשחקנים החוזרים

 122.לפעול לפי העדפותיהם עלול לפעמיםולכן, לשמר לקוחות קבועים וגדולים אלו, רצה הצנזור י 121.טווח

טול למשל  .הגדיר פרסומת כפוליטית אם הדבר משרת את האינטרס שלו ושל לקוחותיוכך הוא עלול ל

התנהגות  123.צנזור יכול להוציא מתחרים משוק מסוים על ידי הגדרת פרסמתם כפוליטיתהבו שמקרה 

                                                                                                                                                                                     
113
( 2א)ב()25הוועד המנהל בהתייעצות עם המנהל הכללי מכוח הסמכות הקבועה בסעיפים  על ידיכללי רשות השידור הותקנו   

 88-ו 24מועצת הרשות השנייה מכוח סמכותה לפי סעיפים  על ידיכללי הרשות השנייה הותקנו לחוק רשות השידור.  33ו
 ביניש. הנשיאה לפסק דינה של 7פסקה , 3, לעיל הערה המפקד הלאומיראו לחוק הרשות השנייה. 

114
חקיקת משנה:  -; יצחק זמיר, "הנחיות היועץ המשפטי לממשלה(1997) 38-40, 35כרך א  משפט מנהליברוך ברכה, ראו   

(; בג"צ 1997) 75-76, 1( 4, פ"ד נא)חורב נ' שר התחבורה 5016/96(; בג"צ 1986) 345, 329יא  עיוני משפט נוהל והנחיות"
 481( 5, פ"ד נב)רובינשטיין נ' שר הביטחון 3267/97(; בג"צ 1999) 684, 673( 4, פ"ד נג)לם נ' מנכ"ל משרד החינוך 5936/97

, פ"ד ה שייב נ' שר הביטחון 144/50(; בג"צ 1952) 702, 696פ"ד ו , זקס נ' שר המסחר והתעשייה 113/52(; בג"צ 1998)
מיטרני נ'  337/81(. בעניין הרציונל לכלל זה הקובע, כי אין מגבילים זכות יסוד בחקיקת משנה ראו בג"צ 1951) 411, 399

בוצות קטנות וחזקות לדעה נוגדת שסבורה כי החקיקה משרתת אינטרסים של ק (1983) 360, 337( 3, פ"ד לז)שר התחבורה
 William N. Eskridge, Politics without Romance: Implications of Publicולא את טובת הציבור ראו למשל:

Choice Theory for Statutory Interpretation, 74 VA. L. REV. 275, 277 (1988); Jonathan R. Macey, Promoting 

Public Regarding Legislation Through Statutory Interpretation: An Interest Group Model, 86 COLUM. L. 

REV. 223, 223 (1986).   
115
הן גבוהות.  ex-postעלויות אלו גבוהות מפני שהתיבה "פוליטי" היא עמומה, וניתן להמשילה לסטנדרט שעלויות ישומו   

 Louis Kaplow, Rules Versus Standards: An Economic . וגם562-563בעמ'  105עיל הערה לSimmons, ראו:

Analysis, 42 DUKE L.J. (1992) (להלן :Kaplow.) 
116
שם התערב בית המשפט בתוכן הפרסומת, ערך והכניס בה שינויים כך שזו תוכל  חינוך לשלוםפרשת  אדוגמא לכך, הי  

 לעיל. 5לפסק דינה של השופטת חיות. וגם הערה  1-2פסקאות  ,2, לעיל הערה חינוך לשלום ולהיות משודרת. רא
117
 S.P. Costello, Strange Brew: The State of: ו למשלחוסר הוודאות בעניין זה במשפט האמריקאי ראועל העמימות   

Commercial Speech Jurisprudence Before and After 44 Liquormart Inc v. Rhode Island, 47 CASE W. RES. 

L. REV. 681, 706 (1997) 
118
 הפרסומת לאחר שידור לתת זכות תגובה ובהכי הח ,, אם כי בהקשר שונה, שם נטעןRed Lionטענה דומה עלתה בעניין   

 .Red Lion Broadcasting Coראו:ימנעו מלשדר עניינים השנויים במחלוקת . ש ,"לצינון" תאגידי התקשורתיכולה לגרום 

v. FCC, 395 U.S. 367 (1969) 
119

 Gaye Tuchman, Objectivity as Strategic Ritual: An Examination of Newsmen's Notions of ראו למשל:  

Objectivity, 77 AMER. J. SOC. 660 (1972). 
120
 Marc Galanter, Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change, 9 LAW: ראו  

AND SOC. REV. 95 (1975) לצורך שידור פרסומותיהם לחברות שפונות לתאגידי התקשורת כדבר שבשגרה הכוונה ,
 The" :בעניין זה את דברי פרופ' קאי ורא  וארוכי טווח בין השניים. נרקמים יחסי עבודה נוחים מפניות אלווכתוצאה 

networks are in an unenviable economic position. They are not completely free to sell their product-air time. 

If they make their facilities available to those who advocate causes slightly off color politically, they may 

antagonize their major customers". V. O. KEY, PUBLIC OPINION AND AMERICAN DEMOCRACY 378-379, 387 

 .GEORGE SELDES, FREEDOM OF THE PRESS 50-51 (1935) ראו גם .(1961)
121
 קרניאל(.: להלן( )2003) 133-134 דיני התקשורת המסחריתיובל קרניאל, ראו   
122
  .שם  
123
בהם יהיה ש יותר מקרים עמומיםלבין מת פוליטית להבחין בין מקרים ברורים בהם מדובר בפרסו אפשר לטעון כי אפשר  

אפשר להוסיף כי רשות  ,כך. מעבר לכך-של הצנזור אינו גדול כל נופרסומת פוליטית. לכן, מרחב תמרו יקשה לומר מה
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ראוי פוסל ביטויים ש הצנזורחופש הביטוי  תפרספקטיבמ ,ראשית :סיבות שתיבשל הצנזור היא בעייתית 

לפגוע  פעולות הצנזור עלולות, שנית 125פרסומות שאינן פוליטיות מהבחינה האובייקטיבית.ו 124,כי יפורסמו

  126.בתחרות בשוק

ובעיקר את הקבוצות הקטנות  להרתיע את הפונים הפוטנציאלים העלולעמימות , הרביעית  

בשל  פרסומות שידור בהם אסר הצנזור עלשלפרש את המקרים  ותעלולש, והחלשות בחברה הישראלית

ן התוך הרחבת התיבה "פוליטי" לפרסומות שאינן פוליטיות באופיין.  127,בצורה רחבה ותפוליטי ןהיות

את פנייתן  סכלזו עלולה ל תופעה 128קשיים המבנים והכלכליים שמאפיינים אותן.ה בשל כך תנהגנה

 .גזור עליהן שתיקהול תקשורתלתאגידי ה

                                                                                                                                                                                     
החובה שלא להימצא  ,כגון חובת הנאמנות .חובות מהמשפט המנהלי יהלהטיל על אפשרתאגיד סטטוטורי ש השידור היא

  לטיעונים אלו בהמשך, במסגרת ההצעה לפתרון.אתייחס לפעול ללא משוא פנים.  והחובה ייניםבניגוד ענ
124

 Alexander Meiklejohn, Free Speech and Its Relation to Self-Government, in POLITICAL FREEDOM- THE: ראו  

CONSTITUTIONAL POWERS OF THE PEOPLE 3, 26 (1965). 
125

 לא היה מפעיל שיקולים זרים. אםות שהצנזור היה מאשר הכוונה לפרסומ  
126
האם : ועולות שאלות מעניינות כגון ,מפגש מעניין בין דיני התחרות לבין המשפט המנהלי והחוקתי לדעתי בנקודה זו קיים  

רי, לא לצע ?פוליטית שהיאכי הצנזור עבר עבירה לפי חוק ההגבלים העסקיים כאשר פסל פרסומת בטענה  ,לטעון אפשר
 Richard J. Barber," Newspaper Monopolyראו בעניין זה למשל: בשל קוצר היריעה. זו אוכל להתייחס לסוגיה מעניינת

in New Orleans: The Lesson for Antitrust Policy", 24 LA. L. REV. 503 (1964).  
127

 ROBYN M. DAWES, RATIONAL CHOICE IN AN ראו: בעניין התנהגות זו המאפיינת פרטים בתנאי חוסר וודאות  

UNCERTIN WORLD 256 (1988); Richard Craswell & John E. Calfee, "Deterrence and Uncertain Legal 

Standards", 2 J.L. ECON. & ORG. 279 (1986); John E. Calfee & Richard Craswell,"Some Effects of 

Uncertainty on Compliance with Legal Standards", 70 VA. L. REV. 965 (1984); Mark F. Grady, "A New 

Positive Economic Theory of Negligence", 92 YALE L.J 799 (1983).   
128
 the collective action), במישור הקדם ארגוני קבוצות אלו נוטות בצורה חזקה לבעיית הפעולה המשותפת ראשית  

problem). שבדרך כלל  פרטיםו יוכלו לבטא את קולן בצורה אפקטיבית הן צריכות לארגן מספר רב של שקבוצות אל כדי
מבוזרים. תאגידי התקשורת והציבור הרחב לא יתעניינו בעמדה של פרט אחד או של מספר קטן של פרטים אלא אם כן הם 

לא  פרטים,ספר מאות או אלפי מחזיקים בידם כוח פוליטי או כלכלי שהם משמעותיים. לעומת זאת, קבוצה המייצגת מ
זה יש עלויות כבדות: קודם כל,  סוגתשאיר את תאגידי התקשורת והציבור הרחב  אדישים לקבוצה זו. ברם, להתארגנות מ

חיפוש זה  .מסכימים על הדרך להשגת יוזמה זוההמעוניינים בקידום יוזמה כלשהי ו פרטיםיש צורך לחפש ולמצוא את כל ה
צורך ליצור ארגון שייצג הקם  פרטים. שנית, לאחר שנמצאו הזול זמן רב ולהביא לסיכול ההתארגנותלג ,עלול להיות יקר

 שגם לשכור מומחים כגון לוביסטים ועורכי דיןואת עמדותיהם ויקדם את היוזמה, לצורך כך יש להקים מנגנון בירוקראטי 
או לכל הפחות לעכב אותה בצורה משמעותית. תת שירותיהם עולים כסף רב. עלויות אלו יכולות לעצור את ההתארגנות, 

בעיה נוספת שמלווה את בעיית גיוס המשאבים והארגון היא תופעת האדישות הרציונאלית. במישור גיוס התומכים הארגון 
רעיונות שטרם הוכיחו את וכלפי רעיונות חדשים  בדרך כלל אדישיםש פרטיםלהצטרף לשורותיו,  פרטיםצריך לשכנע 

עם מנהלים מקצועיים ומנהיגים המעוניינים בהשגת מטרה ברורה מספיק ר הארגוני, רק גוף ריכוזי ומסודר שועצמם. במי
 הארגון ,בשלב הבתר ארגוני ,, בהנחה שהתגברנו על הבעיה הראשונהשניתיכולים להתגבר על בעיית האדישות והביזור. 

במקרה שלנו, השווקים  ,ך להגדיר את השוק הרלוונטיחסמי כניסה יש צורב דוןל כדיעומד בפני בעיית חסמי הכניסה. 
 משלהארגונים החברתיים. כך, לשווקי שווקי המפלגות ו ,שוק הביטויים, שוק האינטרסים הפוליטיים הם:הרלוונטיים 
. וחסם כניסה לשוק המפלגות יכול להיות רישום כמפלגהשוק הביטויים יכול להיות עלות מימוש ביטוי לחסם כניסה 

י הביטויים הפוליטיים, וכתוצאה מכך נגזרת ק, שארגונים רבים מתקשים להיכנס לשונובעת מכךתיות בשלב זה הבעיי
, כך למשל (chilling effect), במישור התפקודי, קבוצות אלו רגישות לתופעת "האפקט המצנן" שלישיתעליהם שתיקה. 

יראו  כי אלותומכים שהיו לקבוצה, יא לאובדן הצנזור יפסול פרסומת של קבוצה מסוימת הדבר עלול להב מקום בו
, בעיה זו (free riding)משתלמת. בעיה נוספת שקיימת במישור התפקודי היא בעיית "הטפילות"  הההשקעה בארגון אינש

נוצרת בהנחה שישנם ארגונים נוספים פרט לארגון נשוא דיונינו העוסקים באותה יוזמה, או העוסקים בתחום פעילות 
שכל ארגון מעוניין "לרכב" על הצלחותיהם של הארגונים האחרים, או ליהנות מהמוניטין נוצרת מפני עיה דומה. הב

לבזבז את משאביו הכספיים המצויים במחסור  מעוניין והארגון "הרוכב" אינפירות אותם קטף הארגון "המוצלח". וה
. רוצה לומר, הארגון וניין לשמר את התמיכה בוומע למשל, להתבזבז על רכישת פרסומות או על ארגון הפגנות היכוליםו

, אי אפשר לאפיין רביעית .הוא "רוכב"שעל הצלחותיו  ומעבירו לארגון בו תומכיםה אובדן "הרוכב" מבטל את סיכון
בעניינים אלו  לעדיפות נמוכה מצידה. זוכיםהפונים למדיה בתדירות גבוה, ולכן ככלל  "שחקנים חוזריםכ" קבוצות אלו

 MANCUR OLSON, THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION: PUBLIC GOODS AND THE THEORY OF GROUPS : ראו

(1965); RUSSEL HARDIN, COLLECTIVE ACTION (1982); TODD SANDLER, COLLECTIVE ACTION: THEORY AND 

APPLICATIONS (1992); PATRICK DUNLEAVY, DEMOCRACY, BUREAUCRACY AND PUBLIC CHOICE (1991) Ch. 

2; Brett M. Frischmann, An Economic Theory of Infrastructure and Commons Management, 89 MINN. L. 

REV. 917, 966 (2005); Marc Galanter, Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of 

Legal Change, 9 LAW AND SOC. REV. 95 (1975); Martin H. Redish & Kirk J. Kaludis, The Right of 
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  כשליםשל ה מעשיתהמשמעות ה. ד

פוגע  פגיעה לא מידתית בחופש הביטוי. כל כשל בנפרד אהי ,המשמעות המעשית של הכשלים שהוצגו 

מסה קריטית שמשנה את  טעמיל יוצרים יחדיווכל הכשלים  באספקט מסוים של הזכות לחופש הביטוי,

 לאבחוןבמסגרת המבחנים  המרכזי הכשל 129במשפט הישראלי.היקף ההגנה על הזכות לחופש הביטוי 

כשל האפקט  ולכן, פוסל ביטויים רבים מדי מראש. ex-anteמפעילם  הצנזורנובע מכך ש ביטוי כפוליטי

. משוק הדעות והרעיונות באופייםפוליטיים  פוגע בחופש הביטוי בכך שהוא מוציא ביטויים שאינם ,המצנן

בשיח הפוליטי. השתלב לוביכולתם העתידית  ,היום של הענייםהביטוי  יכולתב מכרסםעניים פגיעה בכשל ה

בוא לידי בו יכול חופש הביטוי לש וירטואלי ,הפיסי ,לבסוף, כשל הזירה הפוליטית מצמצם את המרחב

 ביטוי.

 נובעתעל הזכות לחופש הביטוי  הראוי דגשה את בית המשפט לא שםבגינה מרכזית סיבה הה  

ות לחופש הביטוי באופן שאינו כי כללי רשות השידור פוגעים בזכ את טענת העותרים לבחוןבחירתו מ

ה של פגיעהאדגים את  131.של הזכות השליליים התוך בחינת מאפייני 130הצר, ליהליברבמישור מידתי, 

פרדיגמאטיות לחופש הביטוי. ההצדקות התיאורטיות ה תיידרך אספקלרהכשלים בחופש הביטוי  ארבעת

הצרה של בית המשפט על חופש בשל ההתבוננות  לטעמי ואראה את אוזלת היד התיאורטית שנוצרת

 .הביטוי

לזהות  לדעתי ניתן "האפקט המצנן"שרלוונטי בעיקר לכשל  132רציונל חשיפת האמתאם נתחיל מ  

ביקורת על ב ם שעוסקיםוניפגיעה במנגנ נוצרת, ראשיתבהם מנגנון חשיפת האמת נפגע.  שני אספקטים

שרי השחקנים החוזרים עם אמצעי וק 133""העסקנות הפוליטיתתופעת התנהלות תאגידי התקשורת, 

                                                                                                                                                                                     
Expressive Access in First Amendment Theory: Redistributive Values and the Democratic Dilemma, 93 NW. 

U.L REV. 1083 (1999) ; Thomas W. Hazlett, The Rationality of U.S Regulation of the Broadcast Spectrum, 

33 J. L. & ECON. 133 (1990); Einer Elhauge, John R. Lott, Jr., Richard L. Manning, How Term Limits 

Enhance the Expression of  Democratic Preferences, 5 SUPREME COURT ECON. REV. 59, 70-73 (1997); 

LEON V. SIGNAL, REPORTERS AND OFFICIALS: THE ORGANIZATION AND POLITICS OF NEWSMAIKING 124 

(1973); Jane D. Brown, Invisible Power: Newspaper News Sources and the Limits of Diversity, 64 

JURNALISM Q. 45, 51 (1987).  
129

ל שניתן להיבט לפיו משתנה המשקשלפי תורתו הפרשנית של פרופ' ברק ניתן ליצור מדרג בספקטרום הנורמטיבי החקיקתי   
נורמה נתונה. בקצה האחד ניתן להעמיד את החוקה שבמסגרת פרשנותה יש  בפרשנות הפרשני האובייקטיבי והסובייקטיבי

לשים דגש גדול יותר על הרכיב האובייקטיבי על פני הרכיב הסובייקטיבי. בקצה השני של הספקטרום ניתן להעמיד את 
טווח שבין שני קצוות אלו ברכיב הסובייקטיבי על פני הרכיב האובייקטיבי. דגש גדול יותר על ה שיםהצוואה בה יש ל

. במקרה שלנו מדובר יוצא באלה שבהם משתנה המשקל שיש לתת לכל אחד מהרכיביםמצויים חוקים, תקנות צוואות וכ
 ל שיש לתתמהמשקשיש לתת לרכיב האובייקטיבי גדול  הפרשני כן המשקל-על ,בדברי חקיקה וכללים שהותקנו מכוחם

מהלך לדעתי, ועל כן לא שם עליו דגש.  במסגרת ניתוחו לרכיב הסובייקטיבי. בית המשפט לא התייחס לרכיב האובייקטיבי
הפרשנות  תורתכרך ראשון:  -פרשנות במשפטאהרן ברק,  ראו זכות לחופש הביטוי.על הפרשני זה משנה את היקף ההגנה 

, 1 לקראת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי -החלק כללי-חוק החוזים לה שלו, גבריאוגם  (2001) 388, 54, בעמ' הכללית
140 (2005). 

130
ם בהקצאת משאבי הביטוי ראו: יהפערים החלוקתי עלבית המשפט לא בחן את השלכות קביעתו בפסק הדין  רוצה לומר,   

 .329-334עמ'  ,83 הערה פסח, לעיל
131

 I. Berlin, Two Concepts of Liberty, in FOUR ESSAYSהחיבור הקלאסי: את  וין זכות חיובית ושלילית ראלהבחנה ב  

ON LIBERTY (1979) .אורבך, "המודל הדמוקרטי של חופש -א' דיין: ראוחופש הביטוי  בעניין אבחנה זו בהקשר של
 )התשנ"ז(. 423-422, 377כ  עיוני משפטהביטוי", 

132
 JOHN MILTON, AREOPAGITICA: SPEECHו   (על החירות)להלן:  ואילך )תש"ו( 33 על החירותטיוארט מיל, ג'ון ס :ורא  

FOR THE LIBERTY OF UNLICENSED PRINTING (1958).  85/399למשל: בג"צ  ובעניין עיגון רציונאל זה בפסיקה רא 
 (.כהנאהלן: ()ל1987) 272, 255( 3, פ"ד מא)כהנא נ' הועד המנהל של רשות השידור

133
לפסק דינו של השופט לוי. מדובר באותה העסקנות הפוליטית אותה מתכוון  1פסקה , 3, לעיל הערה המפקד הלאומי ורא  

  .האיסור הכללי על הפרסומת הפוליטית למנוע
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הפוזיטיבי  המצב 136.כלפי התנהלות הרוב 135ביקורת המיעוטפגיעה במנגנון  קיימת, שנית  134.התקשורת

 .השחקנים החוזרים לבין םנהיחסים בי אתבקר ליכולת המצמצם את  ואלכלי התקשורת מפני שה נוח

עניין השנוי במחלוקת מהו " על השאלה השיבכדי לקריטריונים מנחים  צנזוראין לש מפנינוצר הצמצום 

 139.שחיתותל מה שפותח פתח רחב 138,ולפי ראות עיני שנוי במחלוקתפרש עניין כי הוא, לכן 137.ציבורית"

את כלי התקשורת,  תמבקר הפרסומתכ"שנוי במחלוקת ציבורית" אם  ל להגדיר ענייןכוכך, למשל הצנזור י

רצויה ואף  בלתילתוצאה  ובילהתנהגות הצנזור יכולה לה 140.או את היחסים בינו לבין השחקנים החוזרים

כחברה להכרה באמתות חלופיות, או  להביאנו לושיכביקורות  141,הרסנית, של חסימת ביקורות חשובות

ששיטת  אמתות הקיימות. אמיתות אלו יכולות להיות למשל:ב הטלת ספקל נולכל הפחות להביא

 בצורה אפקטיבית המסדיר יקה הקיימתשהחקו ,תדריםהשיטה האופטימאלית להקצאת  אהזיכיונות הי

את היחסים בין תאגידי התקשורת לבין השחקנים החוזרים. אימוץ אמתות חלופיות וערעור האמתות 

מסדירים את ששל הכללים  תדשוחמהקיימות עשוי להביא לרפורמות במנגנון הזיכיונות או לבחינה 

  142.קנים החוזריםלבין השח תקשורתמערכות היחסים בין תאגידי ה

                                                           
134
למשל את פירוט  וגידי התקשורת. ראכי פעמים רבות השחקנים החוזרים הם גם בעלי האחזקות בתא ,ראוי לציין  

שליטה  -בעלות צולבתירון אזרחי, זוהר גושן ושמואל לשם  -ראו גם. 50 , עמ'121 קרניאל, לעיל הערה: 2האחזקות בערוץ 
 (.2003) ותחרות בשוק התקשורת הישראלי: היבטים כלכלים ומשפטים והשלכותיהם על הדמוקרטיה הישראלית

135
משתמש במושג "מיעוט" אני מתייחס לכלל האפשרויות להגדרת מונח זה. מיעוט זה יכול להשתייך לספירת כאשר אני   

 העניים, לספירת תושבי הפריפריה או לספירת המיעוטים האתניים.
136
יכול וזים מהחברה. אלא בחברה שמהווה יותר מחמישים אח דהיינו פלח ,חייב להיות רוב חשבוני והרוב עליו אני מדבר אינ  

במשאב מסוים, או שליטה מהותית על מנגנון קבלת ההחלטות לגבי  de-factoבמובן של שליטה  ,"רוב מהותי" להיות
הביקורת על רשויות  נוסיף כיהרוב המספרי.  לביןרוב מהותי בין ה לא תמיד תהיה חפיפהחלוקת משאב מסוים, כאשר 

 בעניין זה ורא ןוכלפי מעשיה ןזכות להשמיע ביקורת כלפיה שישות הן נאמן הציבור לפיה הרשוישהשלטון נובעת מהתפיסה 
     .FREDERICK SCHUER, FREE SPEECH: A PHILOSOPHICAL ENQUIRY 15, 37-42 (1982): למשל

137
-יו(, התשנ"טלכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומת בשידורי רד 5לכללי רשות השידור. וסעיף  7סעיף   

 .1994-לכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו )אתיקה בפרסומת בטלוויזיה(, התשנ"ד 11. ולבסוף סעיף 1999
138
שיפוט. ראו: יצחק  תתוצא אתפקיד "מעין שיפוטי", במובן שהתוצאה אליה הוא מגיע הי הואהתפקיד אותו ממלא הצנזור   

כך, מכיוון   ביקורות רבות. קיימותיך השיפוטי הלבו, תשנ"ו(. כלפי ה)נ 269-221, 125-129 הסמכות המנהליתזמיר, 
מאחורי כל החלטה מסתתרים ו per seקיימת החלטה שיפוטית ניטראלית  לא, כי האסכולה הריאליסטית, סבור קנדי

ישיות . לדידו ההכרעה השיפוטית תלויה באשיקולים ערכיים, ואינטרסים שאינם מאפשרים את הניטראליות השיפוטית
  .DUNCAN KENNEDY, A CRITIQUE OF ADJUDICATION: FIN DE SIECLE 82-92, 146-156 (1997)ראו:  השופט.

 ,RONALD DWORKINראו: דבורקין סבור, כי השופט מבצע רק פונקציה של פרשנות כאשר הוא ניגש לנורמה המשפטית 

LAW`S EMPIRE 87-89 (1986) בהם  "לבנים"להבחין בין אזורים  סטית בהצעה,הריאלי טענההמקהה את עוקץ  ,הארט
 H.L.L HART, THE ראו: בהם סמכותו השיפוטית של השופט נגוזה "אפורים"לבין אזורים  ,לשופט יש שיקול דעת מוחלט

CONCEPT OF LAW 124-136 (1994)  חנוך דגן, "התפיסה הריאליסטית של למשל:  והארט רא ת)לביקורת על קביע
כי  סבור,פולר  ,. לבסוף((2009)שלומית אלמוג, דורית ביניש ויעד רותם עורכים,  309-311, 303 דורנר ספר דליההמשפט" 

 -Lon L. Fuller, Positivism and Fidelity to Lawראו: לחשוף את התכלית העומדת ביסוד החוק ואתפקיד השופטים ה

A Reply to Professor Hart, 71 HARV. L. REV. 630 (1958). ראו באופן דומה גם רזו :Josef Raz,  Legal Principles 

and the Limits of Law, 81 YALE L.J. 823 (1972) 
139
 Steven J. Simmons, The Problem of "Issue" in the Administration of the Fairness Doctrine, 65 :ראו בעניין זה  

CALIF. L. REV. 546, 569 (1977); BEN H. BAGDIKIAN, THE MEDIA MONOPOLY (3
rd

 ed., 1990). 
140
"בד בבד קיים גם חשש כי העוצמה הנתונה בידי אותם אמצעי תקשורת שהוקצו להם משאבי  את דברי ד"ר פסח: ראו  

 ,פסח ם בתחום הביטוי...".יביטוי בלעדיים תשמש בידם כלי למניעת מהלכים ורפורמות המיועדים לצמצם פערים חלוקתי
 RONALD K. L. COLLINS, DICTAITING CONTENT: HOW ADVERTISINGראו גם: .  344עמ'  ,83 לעיל הערה

PRESSURE CAN CORRUPT A FREE PRESS 19-25 (1992). 
141

 .לעיל 2ג.ראו פרק   
142
 .133-136, עמ' 121 לעיל הערה למשל קרניאל, ראו  
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 בהירות הלשונית ובהעדר קריטריונים מנחים האי התנהגות אסטרטגית נוספת של הצנזור, לאור  

 כמההצנזור צפוי לנהוג כך בשל   143.הרוב כלפי התנהלות ביקורות המיעוט תחסימב יכולה לבוא לידי ביטוי

שנית, . "פרסומת פוליטית"דור חששו "לרייטינג" הערוץ שעלול להיפגע כתוצאה משיבשל  סיבות: ראשית,

של השתקת הדעה והביקורת הפרטנית  ,התוצאה 144.הפרסומת מבקרת את השחקנים החוזריםש מפני

בטווח  145.להרתיע את קבוצות המיעוט מלפעול לגילוי האמתועלולה להביא להשתקת ביקורות נוספות, 

בכלי התקשורת, מון הציבור א להקטנת אבישתפני מתוצאה זו עלולה להיות הרסנית במיוחד  ,הארוך

 מעוות האמת. ,מוניטין שלילי של מקור מידע לא אמין ור להםיצתו

לומר שישנה  ישעניים, ב הפגיעהשרלוונטי במיוחד לכשל  146,"ההגשמה העצמית"  מבחינת רציונל  

אלי לפחות שני היבטים, ההיבט האינדיבידובפגיעה זאת היא  147.שתוארו לעיל בהתארגנויות הענייםפגיעה 

פרסומת מנגנון ל "אפקטיבית" חברתי(. מבחינת ההיבט האינדיבידואלי מניעת גישההוההיבט הכללי )

מהתהליכים המדינתיים והתרבותיים  לרגשי ניתוקאת קבוצת המיעוט  הביאעלולה ל 148הפוליטית

 לאלפנייה לדרכים אלימות ו 150ם,פרטים אלו את דרך חייהת הכרולאי הבנה  149,המתרחשים במדינה

ולייאוש מאי  152על השיח הדמוקרטי והחברתי השפיעליכולת לייאוש מאי ה 151,מוקרטיות לשינוי חברתיד

יכולת ההגשמה העצמית" של ב" פגועמבחינת ההיבט החברתי, אנו עלולים ל 153.להשתלב בו יכולתה

 154,ברתישל שינוי ח עתידים תהליכים ימתלחסולהביא ארגוניים ושל אוכלוסיות שארגונים אלו מייצגים,  

קשיי ארגון וחסמי כניסה. מעבר להצדקות  ובשל"אפקט המצנן", לארגוניים הבשל הרגישות המיוחדת של 

זכותו השווה של הפרט להתבטא  156הדאונטולוגיתשמהפרספקטיבה  ,ניתן להוסיף 155טלאולוגיותה

                                                           
143
חלק מהרוב השולט ושאין להן ייצוג משמעותי במסגרת מוסדות השלטון, עבור קבוצות המיעוט, שאינן מהוות כי  ,צייןנ  

 ,JOHN H. ELY: והדרכים החשובות והמשמעותיות ביותר להגנה על זכויותיהם. ראמאחת  וות אתלה עשוי חופש הביטוי

DEMOCRACY DISTRUST- A THEORY OF JUDICAIL REVIEW 105 (1985).   
144

 .א4.גבפרק ראו את הניתוח   
145
 )תשס"א( 898, 895לא  משפטיםשל עקרון חופש הביטוי ומעמדה המשפטי של העיתונות",  הבסיס העיוניגיא פסח "ראו:   

 הבסיס העיוני(.)להלן: 
146
, לעיל על החירותראו  רט.הפ שלהביטוי מהווה חלק ממימוש האוטונומיה העצמית  ,לפי ג'ון סטיוארט מיל, עצם ביטוי  

וגם  LEE. C. BOLLINGER, THE TOLERANT SOCIETY 54, 55 (1986)  .273עמ' , 132 ערהה לעיל ,כהנא וגם .132הערה 
MARTIN H. REDISH, FREEDOM OF EXPRESSION: A CRITICAL ANALYSIS 9-40 (1984); EDWIN BAKER, HUMAN 

LIBERTY AND FREEDOM OF SPEECH 46-54 (1989); Martin H. Redish, The Value of Free Speech, 130 U. PA. 

L. REV. 591 (1982). ובוחנים את השימוש בו  מאידך, יש הסבורים, כי לא ראוי שרציונל זה יעמוד בבסיס לחופש הביטוי
 Alexander Meiklejohn, The First Amendment is An Absolute, SUP. CT. REV. 245, 255ראו:  קורתיתבעין בי

(1961); Robert Bruke, Neutral Principles and Some First Amendment Problems, 47 IND. L.J. 1 (1971); 

Stanly Ingber, The Marketplace of Ideas: A Legitimizing Myth, 1984 DUKE L.J. 1, 2 (1984).  
147

 .128 ל הבעיות הפוזיטיביות שתוארו לעיל בהערההכוונה לפגיעה בארגונים המתחילים בש  
148

 כשל הפגיעה בעניים. 2.גראו את הניתוח במסגרת פרק   
149
-790 'עמ, 105 , לעיל הערהLouisליטית ראו הפוניתוח סוגיית הפרסומת  לצורךזה במשפט האמריקאי ברציונל  הלהכר  

792. 
150
   Joseph Raz, Free Expression and Personal Identification, 11 OXFORD J. L. STUD. 303 (1991) 
151
  KENT GREENAWALT, SPEECH, CRIME, AND THE USES OF LANGUAGE 16, 25 (1989)   
152

 Sylvia R. Lazos Vargaz, Democracy and Inclusion: Reconceptulizing the Role of the Judge in Pluralist :ראו  

Polity, 58 MD. L. REV. 150, 208 (1999)  
153
בשל התוקף המחייב שתקבל  ,לרוב להועיל עלולדמוקרטי, הדבר , מעבר לכך, אם המיעוט ייקח חלק בתהליך הפוליטי  

 .ROBERT C. POST, CONSTITUTIONAL DOMAINS 7, 184, 287 (1995) .מיעוט זהל שראהחלטת הרוב ב
154
  STEVEN H. SHIFFRIN, THE FIRST AMENDMENT DEMOCRACY, AND ROMANCE 88-95 (1990)   
155

 Vincent A. Wellman, Practical Reasoning and ראו:לביאור המושג "טלאולוגיה" ולשימוש בו בשדה המשפט   

Judicial Justification: Toward as Adequate Theory, 57 U. COLO. L. REV 45, 87 (1985); Richard A. Posner, 

The Jurisprudence of Skepticism, 86 MICH. L. REV. 827, 852-859 (1988). 
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היא ויה חלק מהתפיסה הדמוקרטית המקובלת והראו אוהדמוקרטיים, היולהשתתף בחיים הפוליטיים 

   157.חלק מהאוטונומיה הפוליטית של כל פרט בחברה

כפוליטי ביטוי ון בחאלכשל במבחנים ל בעיקר שרלוונטי 158רציונאל שוק הדעותהפגיעה בלבסוף,   

במסגרת מבחן , ראשית הפגיעה מתבצעת בשלושה מישורים: ,פגיעה בענייםרלוונטי גם לכשל הוה

את ו, הדעות בשוק כמותאת  ןובכך מקטי, מראש ם רבים מדיביטויי הצנזור פוסל "הדומיננטי מרכיבה"

 גורסתהפרדיגמת השיח ל סתירהוזאת ב ,לו ההמתאימ האת הדע יוכל הפרט לבחור ןמהשהדעות  כמות

על  דגש שמהפרדיגמה זאת   159.חלל העולםלביטויים ראויים  תאייצ לעודד חברה דמוקרטית צריכהש

, פתרון בית המשפט לבעיית שנית 160.וקרטי השתתפותי הרצוי"קהל הנמנעים" ואל מראה פני השיח הדמ

שיח הציבור" של המהאופי "מעשיר  מפני שמתעלם 161,את רציונל שוק הדעות גשיםמ אינו, הכשל החוקתי

בטווח עניים, העניים יתקשו להביע דעותיהם ב כשל הפגיעה לאור, שלישית 162.הפרסומת הפוליטית

 י הממון.בעל לשוק יהפוךשוק הדעות ו ,הארוך

 ות לפתרון הכשלים שהוצגוהצע .ה

האפקט "לפתור את כשל  בכדיכך, במסגרת פרק זה אתווה את הפתרונות לארבעת הכשלים שהוצגו לעיל. 

לתיבות "פוליטי" ו"שנוי במחלוקת". כפתרון  (guide lines)למחוקק ליצור קווים מנחים  אציע "המצנן

 אציעלפתור את כשל הזירה הפוליטית  כדיבצמצום.  התיבותאת לפרש  אציעזמני עד שהמחוקק יעשה כן, 

 םאובייקטיבי רכיביםלהחליף את המבחן הפונקציונאלי, במבחן נורמטיבי תכליתי הכולל 

                                                                                                                                                                                     
156

 Kent Greenawalt, Free ראו:חופש הביטוי ל טלאולוגייםרציונלים הבין הלהבחנה זו בין הרציונלים הדאונטולוגים ל  

Speech Justifications, 89 COLUM. L. REV. 119 (1989)." 
157
  JOHN RAWLS, POLITICAL LIBERALISM 77 (1993)  
158
 ,Abrams v. United States, 250 U.S. 616 :ראו את פסק דינו המפורסם של השופט הולמסלדיון ברציונל "שוק הדעות"   

: הבסיס ראו. זה רציונל האמת, ומהווה התפתחות מאוחרת של רעיון מימושאמצעי ל מהווהעות שוק הד  .(1919) 630
 ,OWEN M. FISS. לביקורת על עמדה זו ראו:272, עמ' 132, לעיל הערה כהנאוגם  .897 , עמ'145, לעיל הערה העיוני

LIBERALISM DIVIDED 9-20 (1996) 
159
 ,CASS R. SUNSTEIN ;שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת., לעיל  הערה Fiss :ראומקורות לפרדיגמת השיח ל  

DEMOCRACY AND THE PROBLEM OF FREE SPEECH (1995); Owen M. Fiss, Why the State?, 100 HARV. L. 

REV. 781 (1986).  ופוליטית של שפינוזה ראו ניתן למצוא כבר בתורתו המדינית ניצנים לרעיונות אל: BENEDICT DE 

SPINOZA, TRACTATUS THEOLOGICO POLITICUS (Samuel Shirely trans., 1989) chapter xx. 
160
את מושא הזכות את השם את הדגש על חירויות הביטוי השליליות, והרואה  ,וזאת, בניגוד לשיח הפרדיגמאטי השלטוני  

. ראו את דברי פרופ' מייקלג'ון המציין, כי מה שחשוב "אינם המילים 330, עמ' 83 ראו פסח, לעיל הערההסובייקט הבודד. 
 What is essential is not that everyone shall speak, but that" וכי, ".של הדוברים אלא המוחות של השומעים

everything worth saying shall be said". A. MEIKELJOHNE, POLITICAL FREEDOM: THE CONSTITUTIONAL 

POWERS OF THE PEOPLE 25-28 (1960).   :ראו גםYohai Benkler, Free as the Air to Common Use: First 

Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain, 74 N.Y.U L. REV. 354, 377-384 (1999). 
 .917-922עמ' , 145 הערה : הבסיס העיוני, לעילהפרדיגמה השלטונית ראו בענייןלסקירה 

161
 .לפסק דינה של השופטת נאור 43סקה , פ3, לעיל הערה המפקד הלאומי  
162
מתאר את  החיצוני,מישור ה. טענת "כשל השוק החוקתי"תייחס רק למישור החיצוני של בחר להבית המשפט לדעתי,   

דעות ה ןמגוולכי הציבור לא ייחשף  ,קיים חששולכן כמצב בו שוק התקשורת סובל מריכוזיות יתר,  "הכשל החוקתי"
מנגנון הפרסומת הפוליטית יכול לטענת "כשל השוק החוקתי", במובן שמימד אינסטרומנטאלי  . לדעתי, קיים גםותכנים

פסק ל 49פיסקה ולא רק לפגוע בו. בית המשפט מתעלם ממימד זה בהחלטתו. ראו: שם,  רציונל שוק הדעות בהגשמת לסייע
, 83לעיל הערה  ,(; פסח2000) 471, 451( 5)נד ד"פ, ישראל ממשלת 'נ רשת 4915/00 צ"בגנאור. ראו גם השופטת של  דינה
(. מעבר לכך, טיעון הכשל החוקתי במישור 1995) 542, 529( 2, פ"ד מט)כהן נ' לשכת עורכי הדין 6218/93 בג"צ ;331 עמ'

ם א' אז ב' ולבסוף יוביל לג'" לטיעון מסוג זה קיימים החיצוני הוא טיעון "המדרון החלקלק", דהיינו טיעון שאומר: "א
 Stephen Smith, Fallacies of the Logical Slippery Slope in the Debate on Physician Assistedראו: מספר כשלים

Suicide and Euthanasia, 13 MED. L. REV. 224 (2005); Eric Schauer, Slippery Slopes, 99 HARV. L. REV. 

361, 364-368 (1985). 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%204915/00&Pvol=נד
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לאפשר את מנגנון הפרסומת הפוליטית בצורה  אציעכדי לפתור את כשל הפגיעה בעניים  .יםוהסובייקטיבי

ומחירה.  ון: תדירות השידור, זמן שידור שינתן לכל פרסומתפרמטרים כג תהגדר תוך ומצומצמת מאוזנת

", תוך הגבלת הגישה לקבוצות חלשותבעזרת צמצום מנגנון הפרסומת הפוליטית לפרסומות פוליטית "

את  אתווהכמו כן לבסוף, אציע לשלב את מבחן ההזמנה ומבחן האופי למבחן האופי הדומיננטי. בלבד. 

  מבחנים.ה ו אתבהפעיל יצמדנזור להראוי לצ ההאסטרטגיה הכללית ל

 פתרון לכשל האפקט המצנן .3ה.

נושא  וכמעט בלתי אפשרי להגדיר מהושקשה  אהי 163מהניסיון בארה"ב המסקנה המתבקשתלדעתי, 

רק  ניתן לדעתילכן,  164."פוליטי" תיבה, של ההלשונית vagueness))העמימות פוליטי. הדבר נובע מ

 ספקלהיא  אפקטה את אחת הדרכים לצמצם 165לחלוטין. מגרוולא ל ן""אפקט המצנלהקטין את מימדי ה

                                                           
 זהו :מבחן ההזמנה :של ביטוי במשפט האמריקאי ,פוליטיות ,שניות במחלוקת להגדרת עיקריםישנם ארבעה מבחנים   163

מבחן כללי, שלא מנסה לספק הגדרה לביטוי פוליטי, אלא מנסה להגדיר מהו ביטוי מסחרי. הנחת המוצא של המבחן היא 
את קבוצת הביטויים  ןקטילהכך במה אינו ביטוי פוליטי, ו להגדיר ודעיםי מסחרי אזי, אנו יאנו יודעים להגדיר ביטו אםש

להתקשר בעסקה  הוא מזמין את הצופה מקום בו ,כי עסקינן בביטוי פרסום מסחרי ,נבחנים. המבחן אומרה"הפוליטיים" 
ביטוי החשוד להיות ביטוי פוליטי.  ואלהתקשר בעסקה מסחרית ה את הצופה מסחרית. דהיינו, כל ביטוי שאינו מזמין

ג' משפט וממשל י' זילברשץ, "על חופש הביטוי המסחרי" וגם   .Valentine v. Virginia 421 U.S. 809 (1975)ראו: 
מידת הכיסוי לבחון את יש הראשון,  החלקבמסגרת  :: מורכב משלושה חלקיםהמבחן המשולש .514, 509)תשנ"ו( 

במסגרת וגיה פוליטית ולהפך. ם הכיסוי התקשורתי הוא רחב אזי מדובר בסא, פרסומתנשוא השל הסוגיה  התקשורתי
, האופוזיציה והמנהיגים נציגי הממשלה על ידישניתנה לסוגיה תשומת הלב לבחון את מידת יש החלק השני של המבחן, 

השפעתה ובייקטיבית את לבחון ולהעריך בצורה סיש המבחן "המהותי",  ,הקהילתיים. לבסוף, במסגרת המבחן השלישי
מבחן פנימי, במובן  ואלהבדיל מהמבחן הקודם ה ,. המבחן המשולשהצפויה של הסוגיה על הקהילה בקנה מידה הרחב

שהוא מנסה לספק מבחנים להגדרת הביטוי הפוליטי. בארה"ב עיקר הדגש הושם על תת המבחן השלישי, ואילו חשיבות 
כי לא קיימים עקרונות כמותיים שבעזרתם ניתן להעריך את מידת  הודגש .הראשון והשני הייתה שניונית ןתת המבח

 .Healy v ;562-563 'מ, ע105לעיל הערה  ,Simmons. ראו: מסוימתהשימוש וההתאמה של שלושת המבחנים לסוגיה 

FCC, 460 F.2d 917 (D.C Cir. 1972) . כי האמריקאים הגיעו למבחן זה בשל  ,נראה :לב-סבירות ותוםהשימוש במבחני
לעבור למישור מושגי השסתום  לכן ישבעזרת כללים ברורים, ו פוליטיותניתן להגיע להגדרה מדויקת של  לפיה לא ,התובנה

 את דירמגובהגדרת עניין מסוים כפוליטי  "מרחב התמרון"מגביל את ומנחה  שהואחיצוני, במובן  הואמבחן הוהעקרונות. 
, 105לעיל הערה ,  Simmonsו:לביטוי פוליטי. רא האך אינו מספק הגדרבמהלך הליך ההגדרה,  ההתנהגות הראויהדרך 

היא רשות  FCC -)ה FCC-ה הלב והמבחן המשולש-תום ,: למרות מבחן הסבירותפסיעה ממקרה למקרה .560 'מע
התקשורת בארה"ב, הרשות מקצה תדרים ורישיונות שידור ומפקחת על ומסדירה את ענף  1934-פדראלית שהוקמה ב

עניין פוליטי או השנוי  והתקשה פעמים רבות להגדיר מה (86, עמ' 121 ערהה ראו קרניאל, לעילהעמידה בתנאי הרישיון. 
בעובדותיו  מהמדוע עניין אחר שד נהירלא היה  ,תבמחלוק הוא שנויעניין מסוים כי  ה,קבעכאשר במחלוקת ציבורית. גם 

תוך הסתייעות  הלגופ פרסומתכי יש לבחון כל  , FCC-. לאור מציאות זו, קבע הלכזהנחשב  לא, אותו הענייןלעובדות 
לעיל   ,Simmons מינימאלית. ראו:הוא בעל פופולאריות  אםבמחלוקת רק -הוא שנוי כי עניין נקבע,ו .במבחן המשולש

 .569, 561-562 בעמ' , 105 הערה
164
 על איסור ואישור של פרסומת ,שנוי במחלוקת ,תחולת המושג פוליטיל אשרהעמימות בא לידי ביטוי בשל חוסר הוודאות ב  

 Jeremy Waldron, Vagueness in Law and Language: Some Philosophical Issues, 48. ראה בעניין זה:לשידור

MINN. L. REV. 885 (1964).    :בעניין הביקורת על היכולת להבחין בין הביטוי הפוליטי לבין הביטויים האחרים ראו
Steven H. Shiffrin, The First Amendment and Economic Regulation: Away From a General Theory of the 

First Amendment, 78 NW. U.L. REV. 1212, 1257-1258 (1983).  
165
הפתרון של שכלול ההגדרות הקיימות למונחים "שנוי במחלוקת" ו"פוליטי" והתאמתם למציאות החברתית את איני שולל   

החוק הוא ישות נורמטיבית  שהרי,לבוא בד בבד עם הפתרון הפרגמאטי אותו אני מציע.  כלול זה צריךשלדעתי, המשתנה. 
כי "מילותיו  ,בתנאים והשינויים החברתיים. ידועה בעניין זה אמירתו של השופט ברקדינמית, המשתנה עם הזמן ותלויה 

של החוק אינם מבצרים שיש לכבשם בעזרת מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי, המשתנה על פי נסיבות הזמן והמקום, לשם 
גם את  ורא (.1980) 427, 421( 4, פ"ד לה)מזרחי נ' מדינת ישראל 79/787ע"פ  ראו: הגשמת מטרתו הבסיסית של החוק"

 .The life of law has not been logic, it has been experience". O.W"הולמס: השופט המפורסמת של  מירתוא

HOLMES, THE COMMON LAW 1 (Boston, 1881). אבי רעיון זה:רת ירינגיואת אמ , "Life is not here to be a 

servant of concepts, but concepts are here to serve life. What will come to pass in the future is not postulated 

by logic but by life…" III DER GEIST DER ROMISCHEN RECHTS, 321 (Breitkopf and Hartel, Leipzig 7
th

 ed. 

טנית בחקיקה ראשית בנושא "הטלת חובה של הסדרה מפורשת ופר שלפיההשופטת נאור תזת איני מסכים עם  .(1923
הפרסומת עלולה להביא לחקיקה ראשית מסורבלת...לשיתוק ההסדרה..., וזאת בשל חוסר היכולת להסדיר את כל 

 לפסק דינה של השופטת נאור. 36, פסקה 3 ערה, לעיל ההמפקד הלאומיהפעילות של הרגולטור בחקיקה ראשית". 
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. פתרון זה ינחה את הצנזור, יגביל את שיקול דעתו במסגרת חקיקתיתלצנזור  167והנחיות 166קווים מנחים

בשל  עילאת הבעיות הפוזיטיביות שהוצגו ל מצמצמתצעה הה 168.יותר היעיל צורהויגרום לו לפעול ב

 .לחלוטין ואות תלא סוגר אך 169,שחיתותל הפתחאת  נהמקטי ההצעה, אשיתר ארבעת הסיבות הבאות: 

 נויצמצם את יכולת הצנזור לפעול בצורה לא ראויה מפני שיקטין את מרחב תמרו מנחיםה קוויםה מתן

, הצנזור יוכל לפעול שנית. ביקורת על החלטותיוהפיקוח והמה שיקל על  170,והפרשני ואת שיקול דעת

הצנזור  היתר של , הרתעתשלישיתאישור פרסומות. לופסילה ליותר בכל הקשור  הויעיל בצורה אמיצה

כך,  171.צטמצםי שהוא לוקח כיוםטווח הבטיחות לכן, עניין פוליטי, ו ומה יותר ברור לו יהיהש מפניתקטן 

פוליטית הפרסומת הבהגדרת  ex-ante יוכל לעייןשהפונה הפוטנציאלי, מפני הרתעת היתר של תקטן  גם

הצנזור  תנטיי שפורטו לעיל, בשל שלושת הנימוקים עיתירב 172.מתאימה לשידור תמופרסהאם דוק ולב

הפגיעה בחופש  קטןתלכן והיא,  אף תצטמצםמהבחינה האובייקטיבית  ,שאינן פוליטיות ,לפסול פרסומות

וליטי" לתיבות "פ 174פרשנות מצמצמת ליתןצנזור לראוי  173שהמחוקק יסדיר סוגיה זולבסוף, עד הביטוי. 

 ו"שנוי במחלוקת". 

                                                                                                                                                                                     
165
ם העובדה כי במקרה פלוני תקשה עלינו המלאכה, אין בה הצדק, לטעמי, "עצ. קידוםאת דברי השופט חשין בפרשת  ורא  

  (.1994) 26, 1 (2, פ"ד מח)קידום נ' רשות השידור 606/93 כדי להסיק כי לא ננסה למצוא הבחנה במקרים אחרים". בג"צ
166
כן בכך יוקפא המצב מידה, ש יסא, אין לדרוש פירוט ניכר באמות"אכן, מחד ג :בעניין זה את דברי השופט ברק ורא  

מידה כה כלליות -אין להספק באמותהמשפטי, ולא ניתן יהיה להתחשב בנסיבות החיים המשתנות. מאידך גיסא, 
פי קו טיעון זה, שביל זהב אשר יטיל על המחוקק את הנטל לקבוע -. יש למצוא, אפוא, עלומופשטות, שאינן מוסיפות דבר

מחד גיסא, ולא תדרושנה פירוט אשר לא יאפשר התחשבות בנסיבות חיים  מידה שתהיינה מדריכות במידה מספקת-אמות
בעניין  .73, לעיל הערה ההלכה השיפוטיתוגם  .504 עמ' ,67, לעיל הערה  פרשנות במשפטראו משתנות, מאידך גיסא". 

 ,L. FULLER: ו, לנסח את החוקים בלשון המובנת לכל בני החברה. ראיטת משפטהבסיסית של המחוקק ושל שהחובה 

THE MORALITY OF LAW 63 (rev. ed., 1969).   
167
-היקף כאמור נדרשת לשון ברורה בחוק, הקובעת את אמות-את דברי הנשיאה בייניש: "...לצורך קביעת איסור רחבו רא  

לפסק דינה של  14, פסקה 3, לעיל הערה המפקד הלאומי. ו בקווים כללים"המידה העקרוניות לעניין האיסור הנדון, ול
 הנשיאה ביניש.  

168
: ותהיה מצומצמת יותר ראת המשפט כי אם המחוקק יספק קווים מנחים להגדרת הפרסומת הפוליטית, הפניה לבי ,נציין  

Kaplow , וגם: 115 ערההלעיל .Pierre J. Schlang, Rules and Standards, 33 UCLA L. REV. 379, 386 (1985).  
במסגרת הצעה זו עולה השאלה האם התערבות בית המשפט כצנזור היא מוצדקת. איני דן בשאלה זו  Schlang))להלן: 

בעברית? פנייתו של בית המשפט הישראלי אל הדין "קול אמריקה  רייכמןאמנון  :ראובעניין זה  בשל קוצר היריעה. לדיון
 229-230, 224-226, 185 ! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראלשקט, מדבריםהאמריקני בסוגיית חופש הביטוי" 

 (.2006)מיכאל בירנהק עורך,
169
מתוקף  מהמשפט המנהלי חובות הרשות השנייהועל רשות השידור להפעיל להתמודד עם בעיית השחיתות היא  ,דרך נוספת  

חובת הנאמנות, הסבירות, האיסור להימצא בניגוד עניינים  החובות בהן ניתן להשתמש הן:היותם תאגידים סטטוטוריים. 
וקיר תרמ 96/15ביניש; בג"צ  נשיאהלפסק דינה של ה 1פסקה , 3, לעיל הערה המפקד הלאומיוהאיסור למשוא פנים. ראו: 

למשל את חוק רשות השידור  וכוונת המחוקק רא גם כי זו הייתה ,(. נראה1996) 403, 397( 3, פ"ד נ)נ' הרשות השנייה
( "סייגים להשתתפות אדם במכרז, 1( "הועד המנהל יקבע, בהתייעצות עם המנהל הכללי, כללים בדבר: )1א)ב()25בסעיף 

 בתחום הפרסומת בשידורים".התחרות ולקדם את  במטרה למנוע ניגוד עניינים
170

 .386-387 עמ', 168 לעיל הערה, Schlang ראו  
171

 .384-385 עמ'שם,   
172
 שם.  
173
 .ותלפסק דינה של השופטת חי 8פסקה  ,2, לעיל הערה חינוך לשלוםו ראהשופטת חיות הציעה הצעה דומה להצעה זו.   
174
את האיזון  לדעתי התוצאה המתבקשת מהפעלת הפרשנות התכליתית במקרה דנא, ומהווה מהווה אתהפרשנות המצמצמת   

, בישראל הראוי בין התכלית האובייקטיבית והסובייקטיביות. התכלית האובייקטיבית כוללת את מסורת חופש הביטוי
שרת לזכויות חוקתיות רבות זכות מאפכ והמתפקדת הישראלישנמנית עם החירויות הבסיסיות והיסודיות ביותר במשפט 

רק  ,לפסול ביקשכי המחוקק  שלנו,במקרה  קובעת המחוקקן התכלית הסובייקטיבית המנסה להתחקות אחר רצואחרות. 
  אלו. שתי קצוותהביטויים המצויים בטווח שבין או את לא את הביטויים "הרכים" ואת הביטויים הפוליטיים "הקשים" 
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 פתרון לכשל במבחנים הקיימים להגדרת הפרסומת כפוליטית. 2.ה
 ?במסגרת השאלה הראשונה; האם מדובר בפרסומת פוליטיתהמבחן הראשון, שראוי לדעתי להיות מופעל, 

בו תוכן הפרסומת הוא הזמנה שכי עסקינן בפרסומת מסחרית מקום  המבחן קובע הוא מבחן "ההזמנה".

האם מטרת הפרסומת היא לשכנע  השאלה השנייה, תמסגרת בחינב  175.לצופה להתקשר בעסקה מסחרית

הגוף שמבקש להציג את  ", שבוחן את אופיאופי"הראוי לדעתי לשלב את מבחן  או להעביר מידע גרידא?

גדולה הפרסומת. לפי מבחן זה, אם מדובר בגוף פוליטי, אז הנטייה לסווג את הפרסומת כפוליטית תהא 

, ראשיתתי נגד מבחן האופי הדומיננטי. יאת הביקורות שהעל באופן חלקי הצעה זו פותרת 176יותר ולהפך.

משום לדעתי  הפוליטית לפרסומת המסחרית. יש בומבחן ההזמנה מאפשר לתחום את הגבול בין הפרסומת 

, שניתזור ובית המשפט. ניתן לעבוד עימו, וליישמו במסגרת בחינת הפרסומות על ידי הצנכלי עזר חשוב ש

או  מבחן האופי יכול לתת אינדיקציה, שלא חייבת להיות קונקלוסיבית שעסקינן בפרסומת פוליטית

 . לחלופין, כי מדובר בפרסומת פוליטית שמטרתה לשכנע ולא להעביר מידע גרידא

 )המבחן הראוי לזירה פוליטית( פתרון לכשל הזירה הפוליטית . 0.ה

. המבחן יכול לכלול רכיבים פונקציונאליים, אך מבחן נורמטיביצריך להיות פוליטית  המבחן הראוי לזירה

היא פוליטית? צריכה להיבחן במסגרת  אם זירה מסוימת שאלהה. מנואלו צריכים להוות רק חלק מ

הרכיב האובייקטיבי הכולל את ערכי השיטה המשפטית  ;שני רכיבים כוללת כזכורההפרשנות התכליתית, 

יוביל את  אלו האיזון בין שתי תכליות רק 177המחוקק. רצוןהסובייקטיבי המנסה להתחקות אחר  הרכיבו

הייתה לאפשר  179הסובייקטיבית של המחוקק , התכליתונבעניינ 178לתשובה הפרשנית הנכונה. בית המשפט

חקיקת רשות של  התכלית היחידה לא זואך כפי שצוין לעיל  ,לתאגידי התקשורת לגייס תקציבים

היקף על  ,הפוליטי 181על מסורת חופש הביטוי מתבססת, חקיקההשל  האובייקטיבית תכליתה 180.דורהשי

חקיקת רשות השידור  על מסתכלתו 182תה הזכות לחופש הביטוי במשפט הישראליזכ ולההגנה הרחב 

מביא תכליות ההאיזון בין שתי  184.אמצעי לקידום חופש הביטוי בחברה ,בין היתר ,ורואה בה 183כמכלול,

 185.פוליטי זירה חופש ביטוי יותפלטפורמת הפרסומת יכולה לה כימסקנה ל דעתיל

                                                           
175

 .163 ראו לעיל הערה  
176

 את בית המשפט לפסק דינה של השופטת נאור. אמנם, המבחן משמש 20פסקה , 3הערה , לעיל המפקד הלאומיראו   
האם מדובר בפרסומת פוליטית. אולם, כפי שארה בהמשך המבחן רלוונטי  עוסק בשאלה להגדרת ביטוי כפוליטי, ולא

 .לענייניו
177

 תשנ"ד(.-)תשנ"ג 42-43, 31ב כ" משפטים "פרשנות של חוקי יסוד"אהרן ברק  ראו  
178
 .135-136, עמ' 67, לעיל הערה פרשנות במשפט ראו  
179
   .62-60 ,57-56 ,22 ותראו את דברי החקיקה לעיל בהער  
180

 . 3.גהפרקים ראו את הניתוח במסגרת   
181
בעניין הדעה, כי הזכות לחופש הביטוי היא הזכות  לפסק דינו של השופט ברק. 12פיסקה , 66 לעיל הערה, ראם ורא  

 Guy E. Carmi, Dignity- The Enemy From Within: A Theoretic andהחשובה ביותר בחברה דמוקרטית ראו: 

Comparative Analysis of Human Dignity as a Free Speech Justification, 9 U. PA. J. CONST. L. 957, 960 

(2007).  
182

 L. FULLER, ANATOMYבפרשנות דבר חקיקה יש להתחשב בעובדה שהוא מהווה חלק אינטגראלי מהשיטה הכוללת ראו:  

OF LAW (1968) 1, 94.   
183
נקודת המוצא של "המעגל א אור מכלול דברי החקיקה היל פרטניבוחנת את תפקיד דבר החקיקה הההסתכלות פרשנית   

 Hans-Georgבעניין זה:  ורא הבנת המכלול שהטקסט הוא חלק ממנו. המניחה כי הבנת טקסט משמעותהההרמנויטי" 

Gadamer, On the Circle of Understanding, in HERMENEUTICS VERSUS SCIENCE? 67-68 (John M. Connolly 

and Thomas Keutner eds., 1988); M. HEIDEGGER, BEING AND TIME (J. Macquarrie & E. Robinson trans., 

1962); C. GEERTZ, THE INTERPRETATION OF CULURES (1973); T. KUHN, THE ESSENTIAL TENSION: 



" המפקד הלאומי נ' היועץ המשפטי לממשלה 03/10203הגיגים בעקבות בג"צ -העשיר, העני ומחוזות חופש הביטוי אבגני גנס "

 (התשע"א-ע"התש) 145( 3ה)הארת דין 

 

671 

 

 ענייםפגיעה בפתרון לכשל ה . 4.ה

בשל שתי סיבות  187,הפוליטית 186הפתרון הטוב ביותר לכשל הוא אי ביטול מנגנון הפרסומתגיסא,  מחד

בעת דעות פוליטיות כלי יעיל וחסכוני לה הוא, מפני שמנגנון הפרסומת הפוליטית ראשית עיקריות.

פותר  אינויזיה וברדיו וו, מפני שביטול הפרסומת הפוליטית בטלשנית 188בהשוואה לכלים חלופיים אחרים.

 .הציגו שופטי הרובשקשיים מאידך גיסא, אין להתעלם מה 189במדיות האחרות. "כשל החוקתי"את ה

 מנגנון את פתרון צריך לאפשרה 190מאוזן ולא דיכוטומי. ,צריך להיות מידתיהפתרון הראוי לכשל , דעתיל

מספר כיווני מחשבה,  אציג להלן .יותר מאשר היא היום ומפוקחת הפרסומת הפוליטית בצורה מצומצמת

  191.לכשל פתרונות אפשרייםו

 192פרמטרים תהצג על ידי היא לפקח על הפרסומת הפוליטית יהיה שבעזרתה ניתן ,דרך ראשונהה  

 ןבהשהשעות  תהגבל 193,זמן שידור שינתן לפרסומת :ו יכולים להיותפרמטרים אל .את הפרסומות וגבילשי

 עתי, ראוי לדתניש 194.מיקומן במקבץ הפרסומותו ןמחיר ,שידורן ניתן יהיה לשדר פרסומות אלו, תדירות

על  למדקבוצה יכולה ללהתארגנות הפרטים  195.לקבוצות בלבד להגביל את הגישה לפרסומת הפוליטית

ועל  מתארגניםעל רצינות ה קריןמנגנון סינון ראשוני, שמ היאלהעביר, ו מעוניינתהיא חשיבות המסר אותו 

להגביל את הפרסומת הפוליטית לנושאים  טעמי, ראוי לשלישית 196.םבה הציבורית מידת התמיכה

 ,תעמולת בחירות משום אך אינם יםיכפוליט 197מסווגים לפי מבחני הפסיקהה ."חלשיםפוליטיים "

ניתן לנמק  "חלשיםלנושאים פוליטיים " ההגבלאת ה ייכים למפלגות פוליטיות.אינם משת יהםמומפרס

                                                                                                                                                                                     
SELECTED STUDIES IN SCIENTIFIC STUDIES AND CHANGE (1977).  להדגמת השימוש ב"מעגל ההרמנויטי" ולדרך

 .(2000) 20-23 משפט וספרות: שלומית אלמוג, והפסיקה הישראלית ראוסגרת תורת הפרשנות התכליתית שבירתו במ
184

 H. HART & A. SACHS, THE LEGAL PROCESS: BASIC PROBLEMS IN THE MAKING AND APPLICATION OF LAW 

1374 (W. Eskridge and P. Frickey eds., 1994). 
185
 ביניש.הנשיאה לפסק דינה של  6פסקה , 3 רה, לעיל העהמפקד הלאומיראו   
186
 ומטרתן לשכנע. או ברדיו יזיה וולפרסומות פוליטיות המשודרות בטל הכוונה  
187
פרסומת חברת הסלולר  אלחשיבות הפרסומת הפוליטית ככלי מעודד דיון ציבורי ופלורליזם, הי דוגמא אקטואלית  

ו את לגבי תוכן הפרסומת רא הלסקיר,  http://www.youtube.com/watch?v=210H8wavqbc  ור:בקיש ו"סלקום" רא
 בכתובת: Themarker -אמיתי זיו, ב תכתב

 http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=az20090713_444848. לשידור הפרסומת אושרה 
כתבות  פרסוםשורה ארוכה של תגובות שבאו לידי ביטוי בנאומים בכנסת,  עורר שידור הפרסומת .ושודרה בטלוויזיה
 .תגובות אלו הפרסומת הורדהלאחר מחוץ לה. בעיתונאות בארץ ו

188
 לעיל. 2ג.ראו פרק   
189
 לעיל.  2.ג פרקראו   
190
מתן אפשרות לשידור הפרסומת הפוליטית ללא הפרסומת הפוליטית, או מנגנון על  מוחלט במובן של איסורי" "דיכוטומ  

...קביעת איסור מוחלט על שידור פרסומות פוליטיות באמצעי "שום הגבלות ראו בעניין זה את דברי הנשיאה ביניש: 
בתרומה האפשרית של פרסומות כאמור לשיח התקשורת האלקטרוניים מהווה אמצעי פוגעני יתר על המידה, בהתחשב 

ציבורי בישראל... לשם עידוד הפלורליזם בחברה אין לחסום כליל שידורן של פרסומות פוליטיות, אלא ראוי -הפוליטי
   לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 18, פסקה 3 , לעיל הערההמפקד הלאומי להתירן תחת סייגים".

191
כלים אנליטיים ופרקטים בעזרתם ניתן יהיה  ספקפשוט. לכן, איני מתיימר ל והפתרון לקשיים אותם מציגים השופטים אינ  

אפשריים, היכולים לספק מספר מחשבה עניים בכל סיטואציה. תחת זאת, אציג מספר כיווני הפגיעה בלפתור את כשל 
 .תובנות ראשוניות לגבי הפתרון הראוי לסוגיה סבוכה זו

192
  לפסק דינה של הנשיאה ביניש. 18, פסקה 3 , לעיל הערההמפקד הלאומיראו   
193
 .789-790 'עמ ,105 הערה , לעיל Louis ולהצעות דומות במשפט האמריקאי רא  
194
 יאה ביניש.לפסק דינה של הנש 18, פסקה 3 ערה, לעיל ההמפקד הלאומי  
195
 ,Eric Barentלגישה דומה במערב אירופה ראו: .789 עמ' ,105 הערה לעיל Louisגם ו. 54, עמ' 121 לעיל הערה, קרניאל ראו  

Access to the Media in Western Europe, in RIGHTS OF ACCESS TO THE MEDIA 109, 113-114 (Andras Sajo & 

Monroe Price eds., 1996) 
196
 .128 ראו לעיל הערה .מאפיינות את ההתארגנות הקבוצתיתשבשל הבעיות  קבוצהלאחרת הפרטים לא היו מתארגנים   
197

 .הכוונה לסיווג לפי המבחנים שהוצגו בפרשות חינוך לשלום  

http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=az20090713_444848
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 שנית, 198.חוק תעמולת הבחירות בסיסש ברציונאליים מהפגיעה להימנע ראוי לדעתי. ראשית, בשני טעמים

להסב את תשומת ו ,בתחילת דרכם לסייע לארגונים האמור ככלי מחולל חופש ביטוי הפרסומת הפוליטית

צברו כוח והפכו למפלגות רציונאל  ארגונים אלולאחר ש ,בלבד בשלב הראשוני לדעותיהם יתרלב הציבוה

לסווג  ex-anteלעשות מאמץ צנזור ראוי ל, מתודולוגית אני סבור כי לסיכום. עומד מפסיקזה ראשוני 

בהם שהצגתי. במקרים  ואות המשופר מבחן האופי הדומיננטיפרסומת כפוליטית או כמסחרית בעזרת 

    199"פוליטי" בצורה מצמצמת. תיבותאת ה שיפרש סיווג, ראויאת הלבצע יתקשה  הצנזור

 200סיכום.ו

 הארבעהצגתי  להציג את פרשת המפקד הלאומי באור ביקורתי.  הייתה המאמרהמרכזית של  ותמטר

הפוליטית, כשל הפגיעה בעניים והכשל : כשל האפקט המצנן, כשל הזירה העולים מפסק הדין כשלים

לחופש  דרך פריזמת הרציונלים הפרדיגמאטיים ,תייהראבהמשך, פוליטית. כבחנים לאבחון פרסומת במ

פגיעה  היאכשלים ההמעשית של  משמעותכי ה ,חשיפת האמת, ההגשמה עצמית ושוק הדעות הביטוי של

 . אלומספר פתרונות לכשלים הצגתי , לבסוף .בחופש הביטוי דתיתימ לא

                                                           
198
מולת הבחירות, הן הטלת מגבלות על דרכי התעמולה כדי להבטיח את חופש הבחירה, וכדי למנוע השפעה מטרות חוק תע  

 . 701-702עמ' , 11 , לעיל הערהזויליבלתי הוגנת על הבוחר, ויצירת שוויון בין המפלגות בניסיונן להגיע אל הבוחר. ראו: 
199
 , ומתן גישה רק לקבוצות."חלשות" בלבדשידור פרסומות פוליטיות  של, 2.ה בפרקן הצעתי וזאת בכפוף להגבלות אות  
200
 המטה להצלת העם והארץ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו 7192/08 התפרסם בג"צ המאמרבזמן כתיבת  28.10.09-ב  

יש לפרש  ,של מדיניות וכהנחיה לצנזורכעניין ש , שכתב את דעת הרוב, קבע(. השופט רובינשטיין28.10.09)טרם פורסם, 
 המפקד הלאומי רשתפ עלאת קביעתו  ביססבצמצום כל דריסת רגל לנושאים פוליטיים בפרסומות מסחריות. השופט 

שתהיה זירה יכולה ולא ראוי  אינהזירת הפרסומת והפרסומת הפוליטית אינה חוסה במסגרת חופש הביטוי,  לפיה:
לפיה שידור פרסומת שהלכת המפקד הלאומי יש לפרש בצמצום את הלכת חינוך לשלום  ותבעקבכי  פוליטית. עוד הוסיף

 ואף במאמר, צגתיהביקורות שהארבעת הכשלים ואת , מעורר את פסק הדין .מטרתו להעביר מידע כל עודפוליטית מותר 
  .היריעה קוצרבשל  סק הדיןפאת נתח ממתייחס ו ינניאותם. לצערי, א םמעצי


